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NOTA DE ABERTURA
OPENING NOTE

XIV Encontro Nacional de Riscos
“Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender com o Passado“
Teatro Paulo Quintela, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
16 e 17 de Julho de 2021

Volvida uma década, o Encontro Nacional de Riscos, na sua XIV edição, está de regresso à Universidade de
Coimbra. Depois de vários Encontros terem decorrido de Norte a Sul do território continental e no arquipélago
da Madeira, o XIV Encontro, sobre “Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender com o Passado”,
volta a Coimbra para revisitar as cheias e inundações de 2001, que imprimiram um rasto de destruição em várias
bacias hidrográficas nacionais, com destaque para a do rio Mondego, onde o rebentamento de vários diques, a
jusante de Coimbra, provocou mais de uma centena de desalojados.
No decurso destas duas décadas, o risco de cheia e de inundação voltou a manifestar-se, com as inundações de
janeiro e fevereiro de 2016 a causarem avultados prejuízos na área ribeirinha de Coimbra e, as de dezembro de
2019, a afetarem vastas áreas da planície aluvial do rio Mondego. Assim, diremos que o objetivo deste Encontro,
à semelhança de outros anteriores, visa revisitar acontecimentos nefastos, para deles retirar os ensinamentos que
podem transmitir e, assim, aprender com essa(s) experiência(s) do passado.
Para tal, neste Encontro colocam-se os agentes de proteção civil, o órgão de gestão das bacias hidrográficas, a
empresa de gestão da produção de energia da barragem da Aguieira e o Programa Operacional Sustentabilidade
e Eficiência no Uso de Recursos, a discutir com a comunidade científica as causas e as consequências destes
acontecimentos e, sobretudo, a refletir sobre os desafios que se colocam à gestão integrada desta bacia hidrográfica,
no intuito de evitar/reduzir o risco de cheias e o consequente risco de inundações no Baixo Mondego.
A expectativa é a de que, com o envolvimento e articulação de todos, se possa reduzir o risco de inundações no
Baixo Mondego, através do aumento tanto da resiliência das comunidades, como das capacidades de antecipação
e de resposta dos meios de prevenção e socorro em situação de crise.

Coimbra, 2 de julho de 2021
Adélia Nunes

Nota de Abertura / Opening Note
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ORGANIZAÇÃO
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“Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender com o Passado“
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16 e 17 de Julho de 2021

Comissão Organizadora
Organizing Committee
Luciano Lourenço
(Universidade de Coimbra, Portugal, RISCOS, CEGOT)
Adélia Nunes
(Universidade de Coimbra, Portugal, RISCOS, CEGOT)
Fátima Velez de Castro
(Universidade de Coimbra, Portugal, RISCOS, CEGOT)
António Vieira
(Universidade do Minho, Portugal, RISCOS, CECS)
António Amaro
(Universidade Nova de Lisboa, RISCOS)

Secretariado
Secretariat
Fernando Félix
(Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, UC, RISCOS)
Sofia Bernardino
(Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, UC, RISCOS)
Adriana Oliveira
(Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, UC)
Daniel Pinto
(Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, UC)
Joana Neves
(Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, UC)
Juliana Bernal
(Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, UC)
Mário Nunes
(Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, UC)
Tiago Bolhão
(Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, UC)
Tiago Mesquita
(Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, UC)

Comissão Organizadora / Organizing Committe
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Comissão Científica
Scientific Commission
Adélia Nunes
(Univ. de Coimbra)
Ana Cristina Meira da Silva e Castro
Instituto Superior de Engenharia do Porto)
Ana Monteiro
(Univ. do Porto)

Luciano Lourenço
(Univ. de Coimbra)

António Batista Vieira
(Univ. do Minho)

Luís Miguel Brito
(Instituto Politécnico de Viana do Castelo)

António Bento Gonçalves
(Univ. do Minho)

Manuel João Morais Ribeiro
(Instituto Superior de Educação e Ciências)

António Betâmio de Almeida
(Univ. de Lisboa)

Maria Augusta Fernandez
(Citta, Univ. do Porto)

António Duarte Amaro
(Univ. Nova de Lisboa)
Bruno Martins
(CEGOT, Universidade de Coimbra)
Carla Juscélia de Oliveira Souza
(Universidade Federal de São João del-Rei)
Cármen Diego Gonçalves
(Centro de Estudos Sociais da Univ. de Coimbra)

Cristina Maria Leite Queirós
(Univ. do Porto)
Celestina Pedras
(Univ. do Algarve)
Elisa Maria de Jesus da Silva
(Univ. do Algarve)
Fantina Tedim
(Univ. de Porto)
Fátima Velez de Castro
(Univ. de Coimbra)
Felícia Maria da Silva Fonseca
(Instituto Politécnico de Bragança)
Fernando Granja Martins
(Univ. do Algarve)
Francisco Costa
(Univ. do Minho)
Helena Maria Fernandez
(Univ. do Algarve)
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João Luís Jesus Fernandes
(Univ. de Coimbra)
João Victor Silva Pereira
(Univ. de Coimbra)

Angela Santos
(Univ. de Lisboa)

Cármen Ferreira
(Univ. do Porto)

Humberto Varum
(Univ. do Porto)

Maria José Roxo
(Univ. de Lisboa)
Mário Talaia
(Univ. de Aveiro)
Matilde Alexandra Rodrigues
(Instituto Politécnico do Porto)
Miguel José Sardica Garcia de Castro
(Instituto Politécnico de Portalegre)
Natália Vara
(Instituto Politécnico de Bragança)
Paula Remoaldo
(Univ. do Minho)
Paulo Nossa
(Univ. de Coimbra)
Romero Bandeira
(Univ. do Porto)
Rui Lança
(Univ. do Algarve)
Salvador Almeida
(Univ. Lusófona do Porto)
Teresa da Silva Rosa
(Universidade Federal Fluminense)
Tiago Miguel dos Santos Ferreira
(Univ. do Minho)
Tomás de Figueiredo
(Instituto Politécnico de Bragança)
Yolanda Hernández Peña
(Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
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16 de julho de 2021

08:30

Abertura do Secretariado
Registo e acolhimento dos participantes
Distribuição da documentação

09:00 às 10:30

Sessão e Conferência de Abertura
“Contributos do Laboratório de Hidráulica da Universidade de Coimbra para o
estudo das Cheias do Mondego”
Prof. Doutor José Alfeu Marques

10:30 às 11:00

Pausa

11:00 às 13:00

Sessões Temáticas de Comunicações

13:00 às 14:00

Almoço (livre)

14:00 às 14:30

Sessão de Posters

14:30 às 15:15

Conferência Temática
“Projetar o futuro revivendo acontecimentos passados: as cheias do rio Mondego
e a queda da ponte Hintze Ribeiro em 2001”
Prof. Doutor José Simão Antunes do Carmo

15:15 às 17:15

Mesa Redonda
“Desafios à gestão do risco de cheias para evitar/reduzir o risco de inundações no
Baixo Mondego”, moderada pelo Prof. Doutor Luciano Lourenço
“O Aproveitamento Hidráulico do Mondego e a redução do risco de inundação do
Baixo Mondego”, pelo Eng.º José Proença (APA);
“Investimentos do PO SEUR na redução do risco de inundação. O exemplo do
Baixo Mondego”, pelo Dr. José Marques Guedes (PO SEUR);
“A gestão de caudais na barragem da Agueira. Como conciliar a produção de energia
elétrica com a redução do risco de inundações no Baixo Mondego?”, pelo Eng.º Vítor
Silva (EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A.);
“As operações de socorro nos diferentes contextos de manifestação do risco de
inundação na bacia hidrográfica do rio Mondego”, pelo Mestre Carlos Luís Tavares
(CDOS-Coimbra);
“As intervenções do Serviço Municipal de Proteção Civil na mitigação do risco
de inundação: antes, durante e após a sua manifestação”, pelo Dr. Emílio Torrão
(Município de Montemor-o-Velho).

17:15 às 17:30
17:30 às 19:00
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Pausa
Sessão e Conferência de Encerramento:
“Análise dos impactes das grandes cheias do Mondego nos últimos 700 anos”
Mestre João Pardal”

Programa Geral / General Programme
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16 e 17 de Julho de 2021

17 de julho de 2021

Visita Técnica à Baixa de Coimbra – área ribeirinha
08:45
09:00 às 13:00

Ponto de encontro Praça 8 de Maio (frente à Igreja de Santa Cruz)
(Santa Cruz, Largo da Portagem, Parque Verde do Mondego, Mosteiro de Santa
Clara-a-Velha, Ponte-Açude de Coimbra, Largo da Portagem)

13:00 às 14:00

Almoço (livre)
Workshop para Professores

14:30 às 16:30

Transposição didático-pedagógica dos conteúdos científicos para o contexto de sala
de aula

Programa Geral / General Programme
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APRESENTAÇÂO DE Comunicações
Presentation of Communications
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16 de julho de 2021
Sessão 1 de Comunicações Orais
Moderadora: Prof.ª Doutora Fátima Velez de Castro
Hora

ID

Autor(es)

11:00 - 11:10

18

11:10 - 11:20

Paulo Figueiredo
23 Nuno Correia dos Santos
António M. Arantes Silva

Joana Domingues
Paulo Ribeiro
Alexandra Pais
Alcides Pereira

Sala: Teatro Paulo Quintela
Título da Comunicação
MONITORIZAÇÃO DA VARIAÇÃO SECULAR
DOS PARÂMETROS CLIMATOLÓGICOS EM
COIMBRA: O CASO DA PRECIPITAÇÃO PARA
ANÁLISE DE RISCOS HIDROLÓGICOS
ANÁLISE DAS INUNDAÇÕES NO DISTRITO
DE COIMBRA COM IMAGENS SAR

6

Isabel Iglesias
Ana Bio
José Luís Pinho
Willian Melo
José Vieira
Luísa Bastos
Paulo Avilez-Valente
Fernando Veloso-Gomes

ANÁLISE DA HIDROMORFODINÂMICA
ESTUARINA ASSOCIADA A EVENTOS
EXTREMOS E A ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
USANDO ENSEMBLES DE MODELOS
NUMÉRICOS

2

Vinícius Kenzo Okada
Tomás de Figueiredo
Felícia Fonseca
Maurício Moreira dos Santos

TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO TEMPORAL
DOS CAUDAIS MÉDIOS DIÁROS EM BACIAS
DE MONTANHA DO NE DE PORTUGAL

11:40 - 11:50

9

Tamires Bertocco
Felícia Fonseca
Tomás de Figueiredo
Fabiana Schutz

11:50 - 12:00

Sílvia Amaral
Maria José Henriques
19
Maria Teresa Viseu
Fernanda M. Rocha

12:00 - 12:10

24

12:10 - 12:20

Ana Margarida Timóteo
27
Victor Prior

11:20 - 11:30

11:30 - 11:40

Samuel Rodrigues Tomé
Luciano Lourenço

PEAK FLOW ESTIMATIONS IN MONTESINHO
NATURAL PARK APPLYING THE SCS METHOD
DESAFIOS DO ESTABELECIMENTO DO
PERÍODO DE RETORNO DE 100 ANOS
EM BACIAS REGULARIZADAS. O CASO DE
ÓMNIAS
A VALA DE ALPIARÇA E O RISCO DE
INUNDAÇÃO EM ALMEIRIM
EPISÓDIOS DE PRECIPITAÇÃO VIOLENTA NA
MADEIRA (25 DE DEZEMBRO DE 2020 E 28 DE
MARÇO DE 2021) FREQUÊNCIA, DURAÇÃO E
SUAS CAUSAS

12:20 - 13:00 Debate
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Apresentação de Comunicações / Presentation of Communications
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16 de julho de 2021
Sessão 2 de Comunicações Orais
Moderador: Prof. Doutor Bruno Martins
Hora

ID

Autor(es)

Sala: Paleografia
Título da Comunicação

11:00 - 11:10

Isabel Ferreira
10 António Bento-Gonçalves
António Vieira

11:10 - 11:20

26

Tiago Bolhão
Luciano Lourenço

ADAPTAÇÃO DAS ÁREAS DE CABOUCO E
CONRARIA AO RISCO DE CHEIA. O ANO DE
2019 COMO CASO DE ESTUDO

11:20 - 11:30

4

Paulo Fernandez
Alfredo Rocha
Sandra Mourato
Fábio Marques
Luisa Pereira

SISTEMA DE PREVISÃO E ALERTA DE
INUNDAÇÕES PARA A CIDADE DE ÁGUEDA

11:30 - 11:40

8

Paulo Falé
André Rodrigues
Bruno Martins

GESTÃO DE OPERAÇÕES NO ALUVIÃO DA
ILHA DA MADEIRA EM 2010

11:40 - 11:50

Jacques Manz
14 Raul Reis Amorim
Carmen Ferreira

11:50 - 12:00

16

12:00 - 12:10

20 Carlos Barros

12:10 - 12:20

17 Francisco Costa

12:20 - 12:30

5

Francisco Costa
António Vieira

Mário Talaia
Pedro Talaia

O RISCO HIDROLÓGICO NO MUNICÍPIO
DE BRAGA: CONTRIBUTO PARA A SUA
CARTOGRAFIA

INTERFACE ENTRE DIFERENTES POLÍTICAS
PÚBLICAS VOLTADAS À GESTÃO DO RISCO
DE INUNDAÇÃO EM PETRÓPOLIS, RJ –
BRASIL
A GESTÃO DO RISCO DE INUNDAÇÃO:
O CASO DAS INUNDAÇÕES DA GRANDE
LISBOA EM 1967

AS CHEIAS DO DOURO – O MODELO DE
GESTÃO

CHEIAS HISTÓRICAS NO RIO AVE: UM
CONTRIBUTO A PARTIR DO ARQUIVO DA
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO NA
REDUÇÃO DO RISCO DE INUNDAÇÃO
ATRAVÉS DA OBSERVAÇÃO DE IMAGENS

12:30 - 13:00 Debate

Apresentação de Comunicações / Presentation of Communications
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mODERADORES
moderators

XIV Encontro Nacional de Riscos
“Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender com o Passado“
Teatro Paulo Quintela, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
16 e 17 de Julho de 2021

Adélia Nunes
Professora Associada com Agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
Adélia Nunes é Professora Associada, com Agregação em Geografia, na Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, onde exerce funções de docência e investigação.
Diretora do Departamento de Geografia e Turismo, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,
membro integrado do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT), da RISCOS
(Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança) e do NICIF (Núcleo de Investigação Científica de
Incêndios Florestais).
Ingressou na carreira docente universitária em 1999. Em 2001 concluiu o Mestrado em Geografia Física e em
2007 o Doutoramento em Geografia.
Dinâmica da paisagem, riscos naturais e mistos e gestão de recursos naturais são as principais áreas de
investigação, tendo publicado várias dezenas de trabalhos, onde se incluem capítulos de livros e artigos em
revistas de especialidade. Desde 2008 colabora no Mestrado em Ensino de Geografia e em 2017 assumiu a
Coordenação do Mestrado em Geografia Física, Ambiente e Ordenamento do Território.

Moderadores/ Moderators
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Teatro Paulo Quintela, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
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Bruno Martins
Professor Auxiliar da Universidade Lusófona do Porto
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
Bruno Manuel dos Santos de Castro Martins é licenciado em Geografia, com especialização em Gestão dos
Riscos Naturais, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e doutorado em Letras, especialidade
Geografia (Geografia Física) pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
É docente e investigador do CEGOT - Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território, das
Universidades de Coimbra e Porto, bem como do NICIF -Núcleo de Investigação Científica de Incêndios
Florestais, da Universidade de Coimbra.
Membro e colaborador ativo da RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, integra o
Conselho Editorial da Territorium, Revista Internacional de Riscos.
Tem desenvolvido investigação científica em Geografia Física, em particular nos domínios da
Geomorfologia, dos Riscos Naturais e da Educação Geográfica, com diversos trabalhos publicados em
revistas nacionais e internacionais.

22

Moderadores/ Moderators
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Fátima Velez de Castro
Professora Auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
Fátima Velez de Castro é licenciada em Geografia (especialização em ensino), mestre em Estudos sobre a Europa,
doutora em Geografia e pós-doutorada em Literatura.
É professora auxiliar no Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra. Entre outras funções, é Diretora do Mestrado em Ensino da Geografia no 3º Ciclo e Ensino Secundário
(FLUC); membro da Comissão Científica do Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra; membro integrado do CEGOT (Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do
Território). É Tesoureira da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.
Tem nove livros publicados (três da sua autoria e seis em co-autoria) e mais de sessenta outras publicações
(capítulos de livros, artigos científicos em revistas nacionais e internacionais, artigos em atas de congressos,
etc.). Desenvolve a sua investigação na área da Geografia Social e Riscos, Geografia das Migrações e do Ensino
da Geografia.

Moderadores/ Moderators
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Teatro Paulo Quintela, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
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Luciano Lourenço
Professor Catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é Professor Catedrático.
É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção
e Segurança.
Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do Conselho
Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.
Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, coordenou
diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas
de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.
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Moderadores/ Moderators

CONFERENCISTAS
Keynote Speakers
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16 e 17 de Julho de 2021

José Alfeu Sá Marques
Professor Associado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
José Alfeu Sá Marques é professor associado no Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciência e
Tecnologia da Universidade de Coimbra. Em outubro de 1987 obteve o grau Docteur en Sciences Appliquées na
Faculté des Sciences Appliquées da Universidade de Liège, Bélgica e em março de 1988 obteve a equivalência ao grau
de Doutor em Ciências de Engenharia, especialidade de Hidráulica e Recursos Hídricos, pela Universidade de
Coimbra. É membro da Ordem dos Engenheiros com o nível de qualificação de Conselheiro, título mais elevado
atribuído pela OE e possui também os títulos de especialista em Hidráulica Recursos Hídricos e em Engenharia
Sanitária pela mesma ordem profissional.
É coordenador do Laboratório de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente e do programa doutoral em
Engenharia do Ambiente na FCTUC. Orientou nove teses de doutoramento e mais de meia centena de dissertações
de mestrado. É autor de 45 publicações referenciadas na Web of Science e de mais de uma centena de publicações
em congressos internacionais e nacionais. Foi presidente de Comissões Cientificas e Organizadoras de Congressos
Nacionais e Internacionais. Foi avaliador de cursos para creditação do selo para concessão do selo EUR-ACE
pela Ordem dos Engenheiros. É avaliador de projetos de investigação do “Ministero dell Istruzione, dell Università
e della Ricerca (MIUR)”, do “Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per
il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca”, nas secções de investigação fundamental, de
investigação aplicada e de auditoria.
Coordenou e participou em vários projetos de investigação nacionais e internacionais. Foi presidente da Comissão
Especializada em Hidroenergia de APRH. Foi vice-presidente da Direção da Associação Portuguesa de Engenharia
Sanitária e Ambiental (APESB). Foi coordenador adjunto da Especialização em Hidráulica e Recursos Hídricos da
Ordem dos Engenheiros. No 15ª Congresso da Água da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, que decorreu
em abril de 2021, foi-lhe atribuído o prémio Região Centro, prémio este atribuído pela 1ª vez, o qual visa “[…]
homenagear um ou dois associados ou personalidades da Região que tenha contribuído de forma relevante para a
discussão e/ou solução de problemas e temática dos recursos hídricos, na região abrangida por cada Núcleo Regional”.
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CONTRIBUTOS DO LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA DA UNIVERSIDADE DE
COIMBRA PARA O ESTUDO DAS CHEIAS DO MONDEGO)
CONTRIBUTIONS OF THE HYDRAULICS LABORATORY OF THE UNIVERSITY OF
COIMBRA TO THE STUDY OF THE MONDEGO FLOODS

José Alfeu Sá Marques
Departamento de Engenharia Civil
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (Portugal)
jasm@dec.uc.pt
RESUMO

Abstract

Após a conclusão do Aproveitamento Hidráulico do
rio Mondego, ainda que parcial em 1981, as áreas
ribeirinhas envolventes do rio Mondego beneficiaram
de um período de cerca de vinte anos de ausência de
eventos de inundações significativos. Nos dias 26 a 29
de janeiro de 2001, caudais muito elevados provocaram
inundações com as graves consequências na cidade
de Coimbra e a jusante da mesma. A Região Centro
da Ordem dos Engenheiros e o Departamento de
Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra decidiram constituir um
grupo de trabalho para estudar o problema, dar público
conhecimento das conclusões a que chegaram e das
recomendações que entenderam oportunas, em reunião
pública realizada no DEC em 22 de maio de 2001.
Estavam no início obras do Programa CoimbraPolis,
e tendo a zona de intervenção deste programa ficado
submersa, a Sociedade Coimbra-Polis solicitou ao
DEC da FCTUC, a elaboração de um estudo sobre
o comportamento hidráulico e hidrológico do Rio
Mondego, na zona de intervenção deste Programa e
tendo como objectivo a definição e análise das possíveis
áreas inundadas na zona entre a Ponte de Santa Clara
e a Ponte Rainha Santa. Os resultados desse estudo
foram apresentados em abril de 2002. Na sequência
das cheias de 2016 foi solicitado, pelo Ministro do
Ambiente à Ordem dos Engenheiros, o estudo das
condições de escoamento do rio Mondego que deram
origem às inundações em Coimbra, em janeiro de
2016, bem como avaliar os respetivos procedimentos
de alerta de cheias. Para tal foi constituída uma equipa
que envolveu docentes da Universidade de Coimbra
e da Universidade do Minho. Os resultados foram
apresentados em documento entregue e apresentado
em sessão púbica na Câmara Municipal de Coimbra
em 18 de janeiro de 2017.

After conclusion of Hydraulic Plan of the Mondego
River, although partially in 1981, the riverside areas
surrounding the Mondego River benefited from a
period of about twenty years of absence of significant
flood events. From January 26 to 29, 2001, very high
flows caused floods with serious consequences in the
city of Coimbra and downstream. The Center Region
of the Council of Engineers and the Department
of Civil Engineering of the Faculty of Science and
Technology of University of Coimbra decided to set
up a working group to study the problem, make the
public aware of the conclusions they reached and
the recommendations they considered appropriate,
at a public meeting held at the DEC on May 22,
2001. Works of the CoimbraPolis Program were
at the beginning, and with the intervention area of
this program being submerged, the Coimbra-Polis
Society requested the DEC of FCTUC, to conduct
a study on the hydraulic and hydrological behavior
of the Mondego River, in the intervention area of
this Program and with the objective of defining
and analyzing the possible flooded areas in the area
between Ponte de Santa Clara and Ponte Rainha
Santa. In April 2002 results of this study were
presented. Following 2016 floods, the Minister of
Environment asked the Council of Engineers to
study the flow conditions of the Mondego River that
caused to the floods in Coimbra in January 2016, as
well as assess the respective flood alert procedures. In
consequence a team of researchers of Coimbra and
Minho Universities was set up. The results of this
studies were presented in a document delivered and
presented in a public session at the Coimbra City
Council on January 18, 2017.

Palavras-chave:

Cheias, hidrológico-hidráulicos,
condições de escoamento. procedimentos de alerta.
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Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
José Simão Antunes do Carmo concluiu a licenciatura em Engenharia Civil em 1980 pela FCTUC, o mestrado
em Hidráulica e Recursos Hídricos em 1990 pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e o
doutoramento em Ciências da Engenharia em 1995 pela Universidade de Coimbra.
Obteve o título de Agregado em Engenharia Civil em 2003 pela Universidade de Coimbra. Foi Coordenador
do programa de pós-graduação em “Água, Ambiente e Desenvolvimento” da FCTUC no período de 1996
a 2000. Foi Coordenador da licenciatura em Engenharia Civil da FCTUC nos anos de 1999 a 2001. Foi
Coordenador do mestrado em Engenharia do Ambiente da FCTUC no período de 2004 a 2010. Foi
Orientador Científico de vinte e cinco dissertações de mestrado e duas teses de doutoramento em Hidráulica,
Recursos Hídricos e Ambiente.
Foi Diretor da revista nacional Recursos Hídricos (APRH) nos anos de 1998 a 2015 (17 anos) e co-Editor da
revista internacional Journal of Integrated Coastal Zone Management no período de 2007 a 2016 (dez anos).
É membro do Conselho Editorial do Journal of Ocean and Coastal Management desde 2012, membro do
Conselho Editorial da revista Territorium desde 2014, membro do Conselho Editorial do Journal of Modelling
desde 2019 e membro do Conselho Editorial do Journal of Marine Science and Engineering desde 2020.
Publicou três livros, quarenta e cinco artigos em revistas científicas internacionais, vinte artigos em revistas
nacionais, dezassete capítulos de livros, doze dos quais em edições internacionais, cento e cinco artigos em
conferências internacionais e trinta em conferências nacionais. Editou onze livros e uma edição especial de uma
revista científica indexada (ISI).
Foi orador convidado em trinta e cinco conferências, nove das quais internacionais. Presidiu ou foi membro da
Comissão Organizadora de vinte e uma conferências, quinze das quais internacionais. Presidiu ou foi membro
da Comissão Científica de trinta e sete conferências, vinte e oito das quais internacionais.
As suas principais áreas de investigação científica são hidrodinâmica, morfodinâmica, processos fluviais e costeiros,
regularização fluvial, proteção costeira, qualidade e tratamento de águas, vulnerabilidades e riscos naturais.
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PROJETAR O FUTURO REVIVENDO ACONTECIMENTOS PASSADOS:
AS CHEIAS DO RIO MONDEGO EM 2001 E A QUEDA DA PONTE HINTZE RIBEIRO
DESIGNING THE FUTURE REMEMBERING PAST EVENTS:
THE MONDEGO RIVER FLOODS IN 2001 AND THE HINTZE RIBEIRO BRIDGE COLLAPSE

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil (Portugal)
jsacarmo@dec.uc.pt
RESUMO

Abstract

As mais recentes obras de regularização e proteção do rio
Mondego contra cheias decorreram essencialmente entre
os anos 70 e 80 do século passado. Nessa altura foram construídas, a montante de Coimbra, as barragens da Aguieira, Fronhas e Raiva, sendo a barragem da Aguieira de
maiores dimensões e a única com capacidade significativa
de regularização de caudais. Contudo, os procedimentos
de gestão da albufeira da Aguieira revelaram-se ineficazes
para conter os longos períodos de chuva contínua que
ocorreram no ano hidrológico de 2000/2001, tendo a
cidade de Coimbra e a planície do Baixo Mondego sido
fortemente afetadas na segunda quinzena de janeiro de
2001. A capacidade máxima da albufeira da Aguieira esteve próxima de ser atingida, colocando a barragem em
risco de rotura. As sucessivas cheias causaram inúmeros
estragos, tanto em Coimbra como no Baixo Mondego.
A zona ribeirinha da cidade de Coimbra foi inundada.
A jusante, os diques do canal principal do rio romperam
em 14 secções diferentes, causando o alagamento brusco
e violento dos campos numa grande extensão. A aldeia de
Ereira ficou totalmente rodeada de água.
No mesmo ano hidrológico ocorreu o colapso da Ponte
Hintze Ribeiro, provocando a morte de 59 pessoas
que viajavam num autocarro e em três automóveis
que caíram ao rio Douro. A Ponte Hintze Ribeiro,
também conhecida por Ponte de Entre-os-Rios, foi
construída no final do século XIX numa curva do rio,
junto à foz do Tâmega, cerca de 50 km a montante
do Porto. Verificou-se que os efeitos combinados de
dragagens de areias em diferentes pontos do rio Douro
nos 25 anos anteriores ao acidente (1975-2000) e a
erosão produzida por cinco cheias consecutivas entre
dezembro de 2000 e março de 2001 foram as principais
causas da tragédia de Entre-os-Rios.
Revisitar as causas e consequências destes acontecimentos, junto com algumas reflexões sobre os processos envolvidos, os procedimentos de gestão menos cuidados e a
falta de manutenção regular e efetiva das infraestruturas,
é imperativo para memória futura.

The most recent works to regularize and protect
the Mondego River against flooding took place
essentially between the 70s and 80s of the last
century. At that time, upstream from Coimbra, the
Aguieira, Fronhas and Raiva dams were built, with
the Aguieira dam being the largest and the only one
with a significant capacity to regulate flows. However,
the management procedures of the Aguieira reservoir
proved to be ineffective to contain the long periods
of continuous rain that occurred in the 2000/2001
hydrological year, with the city of Coimbra and the
Lower Mondego flat land being heavily affected in
the second half of January 2001. The maximum
capacity of the Aguieira reservoir was close to being
reached, putting the dam at risk of failure. The
successive floods caused countless damages, both in
Coimbra and in Lower Mondego. The riverside area
of the city of Coimbra was flooded. Downstream, the
main channel’s dikes of the river broke in 14 different
sections, causing the fields to be flooded sharply and
violently to a large extent. The village of Ereira was
completely surrounded by water.
In the same hydrological year, the Hintze Ribeiro
Bridge collapse killed 59 people traveling in a bus
and in three cars that fell into the Douro River. This
bridge, also known as Entre-os-Rios Bridge, was
built at the end of the 19th century on a curve of the
Douro River, next to the mouth of the Tâmega River,
approximately 50 km upstream of Porto. It was found
that the combined effects of sand dredging in the
25 years prior to the accident (1975–2000) and the
erosion produced by five consecutive floods between
December 2000 and March 2001 were the main
causes of this accident.
Revisiting the causes and consequences of these
events, together with some reflections on the processes
involved, less careful management procedures and
the lack of regular and effective maintenance of
infrastructures, is imperative for future memory.

Palavras-chave: Cheias, Mondego, Aguieira, Douro,
Hintze Ribeiro.

Keywords: Floods, Mondego, Aguieira, Douro,
Hintze Ribeiro.
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Biólogo, Investigador do CEGOT e Técnico da Câmara Municipal de Coimbra
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
Licenciado em Biologia, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e Mestre em
Ciências das Zonas Costeiras, pelo Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro.
Possui os Cursos de Formação Especializada em Energia e Gestão Ambiental, Riscos Naturais, Tecnológicos e
Industriais e em Gestão Ambiental, Materiais e Valorização dos Resíduos, ambos pela Universidade de Aveiro, e
também formação nos seguintes domínios: Avaliação de Impacte Ambiental; Avaliação Ambiental Estratégica;
Ordenamento do Território.
Atualmente é Doutorando de Geografia Física, do Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade
de Letras, da Universidade de Coimbra, tendo vindo a desenvolver trabalho de investigação na área dos
riscos naturais, em particular em cheias e inundações do rio Mondego. Colaborando, como Investigador,
com o CEGOT - Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, no Grupo “Natureza e
dinâmicas ambientais”.
Desempenha funções de técnico superior na Câmara Municipal de Coimbra, onde já exerceu funções de assessor
do Departamento de Ambiente e Qualidade de Vida, de Chefe da Divisão de Ambiente e Saúde Pública,
e é atualmente Coordenador da Equipa de Projeto do Programa Municipal para as Alterações Climáticas e
membro da Comissão “Coimbra sustentável”. Foi membro da Comissão de Acompanhamento da “Obra de
desassoreamento da albufeira do Açude Ponte de Coimbra” e teve a Direção técnica do “Estudo e Impacte
Ambiental do Coimbra Inovação Parque 1ª Fase” – Parque de Inovação em Ciências, Tecnologia e Saúde. Fez
parte do Conselho Estratégico da Reserva Natural do Paul de Arzila e do Conselho de Administração da Agência
Regional de Energia e Ambiente do Centro.
Ao longo deste percurso lecionou no ensino superior e prestou, também, consultadoria diversas entidades na
área do ambiente.
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ANÁLISE DOS IMPACTES DAS GRANDES CHEIAS DO MONDEGO
NOS ÚLTIMOS 700 ANOS
ANALYSIS OF THE IMPACTS OF THE GREAT FLOODS OF THE MONDEGO
OVER THE LAST 700 YEARS

João Pardal
Departamento de Geografia e Turismo/CEGOT
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Portugal)
jpardal.ambiente@gmail.com
RESUMO

Abstract

O território de Coimbra é, historicamente, um espaço
de perigosidade geomorfológica e hidrológica, onde se
destacam as cheias do rio Mondego e seus afluentes.
Através da consulta de extenso acervo documental
construiu-se uma base de dados de eventos de cheias
ocorridas no rio Mondego, desde o século XIII até à
presente data, com base nos seguintes critérios: evidências
históricas e hidrológicas; impactos patrimoniais e
humanos; sazonalidade e magnitude (ordinárias,
extraordinárias, catastróficas). Dos 269 eventos
identificados, 25 foram classificados de catastróficos,
com impactes negativos muito significativos,
nomeadamente: destruição de habitações, de igrejas e
conventos, de comércio e indústria, de infraestruturas,
de colheitas e campos agrícolas; isolamento e evacuação
de populações; morte de animais e pessoas; ocorrência
doenças e períodos de fome. Devido à sua magnitude
e capacidade destrutiva destacam-se as seguintes cheias:
1200, 18/02/1331, 4/01/1334, 16/09/1488, janeiro
de 1582, 3-6/12/1739, 101/01/1749, 23/02/1788,
24/12/1821, 27/2/1843 19/11/1852, 28/12/1860,
23/01/1872, 4/12/1876, 12/12/1888, 12/02/1900,
23/12/19009, 19/01/1915, 24/03/1924, 29/01/1948,
18/01/1955, 2/01/1962, 14-15/1/1977. Mais recente,
e já em regime regularizado, as cheias de 27/01/2001,
e de 21/12/2019, cujos caudais máximos foram
superiores a 1990 m3/s, causaram milhões de euros de
prejuízos no património público e particular, bem como
um considerável grau de destruição nas infraestruturas
hidráulicas. O Mondego poderá estar parcialmente
“domado” pelas atuais estruturas hidráulicas, mas
“não controlado”, por isso, é necessário adaptar o atual
sistema de gestão da Bacia Hidrográfica a esta realidade.

The territory of Coimbra is historically an area of
geomorphological and hydrological hazard, where
the floods of the Mondego River and its tributaries
stand out. A database of flood events that occurred
in the Mondego River, from the XIII century to the
present day, was built based on the following criteria:
historical and hydrological evidence; heritage and
human impacts; seasonality and magnitude (ordinary,
extraordinary, catastrophic). Of the 269 events
identified, 25 were classified as catastrophic, with
very significant negative impacts, namely: destruction
of homes, churches and convents, commerce and
industry, infrastructure, crops and agricultural fields;
isolation and evacuation of populations; death of
animals and people; occurrence of diseases and periods
of famine. Due to their magnitude and destructive
capacity the following floods stand out: 1200,
18/02/1331, 4/01/1334, 16/09/1488, January 1582,
3-6/12/1739, 101/01/1749, 23/02/1788, 24/12/1821,
27/2/1843 19/11/1852, 28/12/1860, 23/01/1872,
4/12/1876, 12/12/1888, 12/02/1900, 23/12/19009,
19/01/1915, 24/03/1924, 29/01/1948, 18/01/1955,
2/01/1962, 14-15/1/1977. More recently, and already
under a regularized regime, the floods of 27/01/2001,
and 21/12/2019, whose maximum flows were above
1990 m3/s, caused millions of Euros of damages to
public and private property, as well as a considerable
degree of destruction to hydraulic infrastructures. The
Mondego may be partially “tamed” by the current
hydraulic structures, but “not controlled”, so it is
necessary to adapt the current management system of
the river basin to this reality.

Palavras-chave: Cheias, base de dados, catastróficas,
impactos.
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Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
José Manuel Proença nasceu em 1955, na cidade de Lisboa.
Mestre em Engenharia Civil, pelo Instituto Superior Técnico, ramo de Hidráulica, desde 1979.
Ingressou como estagiário na ex-Direção Geral dos Serviços Hidráulicos em 1976, vindo a tomar posse como
técnico superior em 1979.
Atualmente exerce funções na Agência Portuguesa do Ambiente, que resultou da fusão com o Ex-Inag.
Tem exercido maioritariamente a sua atividade na fiscalização e coordenação de obras e gestão do Aproveitamento
Hidráulico do Mondego, bem como no Plano de Gestão Ambiental da Lagoa de Óbidos e em obras de proteção
do Litoral.
No âmbito do Aproveitamento Hidráulico do Mondego tem lidado, ao longo de 40 anos de atividade
profissional, com infraestruturas hidráulicas de contenção de cheias e de regularização fluvial, bem como canais
de rega e valas de drenagem e estações elevatórias.
Teve parte ativa na gestão dos caudais do Mondego em várias situações de cheia e na reabilitação e reforço das
infraestruturas. Participou em várias sessões públicas sobre este tema, bem como na problemática da Lagoa
de Óbidos.
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RISCO DE CHEIAS E INUNDAÇÕES FLUVIAIS - O CASO DO BAIXO MONDEGO
RISK OF FLOODS - THE CASE OF LOW MONDEGO

José Proença
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
Departamento do Litoral e Proteção Costeira - Divisão de Obras e Segurança (Portugal)
jose.proenca@apambiente.pt
RESUMO

Abstract

O Aproveitamento Hidráulico do Mondego tem
como principal objetivo o aproveitamento integrado
dos recursos hídricos da região e constitui uma
obra de fins múltiplos: controlo e defesa contra
cheias dos campos do Baixo Mondego; produção
energética; regularização fluvial; correção torrencial;
desenvolvimento agrícola através da rega e
abastecimento de água a populações e indústrias.

The Hydraulic Scheme of Mondego has as its main
objective the integrated use of water resources
in the region and constitutes a multipurpose
infrastructure: control and defense against floods
in the fields of Baixo Mondego; energy production;
river regularization; torrential correction; agricultural
development through irrigation and water supply to
populations and industries.

A proteção contra o risco de cheias é conseguido a
montante por um sistema de barragens – Aguieira,
Raiva e Fronhas e a defesa contra cheias é ainda
conseguida, a jusante, através de um sistema de leitos
regularizados: Leito Central (Mondego regularizado,
a jusante do Açude de Coimbra - 36 km); Leitos
Periféricos (direito e esquerdo) (28 km e 1,1 km
respetivamente) e Leitos Secundários (regularização dos
afluentes do Baixo Mondego - Ega, Arunca e Pranto,
na margem esquerda; Foja e ribeira de Ançã e Vala de
Vale Travesso na margem direita); ainda não executada.

Protection against the risk of floods is achieved
upstream by a system of dams - Aguieira, Raiva and
Fronhas and protection against floods is still achieved,
downstream, through a system of regularized beds:
Central Bed (Mondego regularized, downstream
Coimbra Weir - 36 km); Peripheral Beds (right and
left) (28 km and 1,1 km respectively) and Secondary
Beds (regularization of the tributaries of Baixo
Mondego - Ega, Arunca and Pranto, on the left bank;
Foja and Ribeira de Ançã and Vala de Vale Travesso
on the bank right); not yet executed.

A não execução da regularização dos afluentes tem
como consequência a manutenção do risco de
inundação dos vales secundários por propagação
do regolfo do rio Mondego, em situação de caudais
bastante elevados.

The failure to carry out the regularization of the
tributaries has the consequence of maintaining the
risk of flooding the secondary valleys due to the
spread of the Mondego River, in a situation of very
high flow rates.

Além da descrição do Aproveitamento são
analisados o processo de gestão dos caudais
e a sua monitorização, a operação dos órgãos
hidráulicos e a caracterização das várias situações de
cheias ocorridas.

In addition to the description of the Utilization, the
flow management process and its monitoring, the
operation of hydraulic organs and the characterization
of the various flood situations that have occurred are
also analyzed.

O Plano de Ação Mondego Mais Seguro.

The Safer Mondego Action Plan

Palavras-chave: Cheias, barragens, leitos;, caudais.

Keywords: Floods, dams, river beds, flows.
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Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
Licenciado, em 1980, em Gestão e Administração de Empresas, pela Universidade Católica Portuguesa.
Do diverso leque de atividades profissionais desenvolvidas, destacam-se as seguintes:
•

Vogal Executivo da Comissão Diretiva do Programa Operacional Temático Valorização do Território
(POVT) do QREN, 2012-2014;

•

Consultor da CERB — Contabilidade e Gestão, S. A., 2009-2012;

•

Consultor da PSA Sines — Terminais de Contentores, S. A., sucursal da Port of Singapore Authority;
representação da PSA Sines na organização de consórcio internacional no âmbito do programa comunitário
Marco Polo II (2009); constituição de parceria entre a Administração do Porto de Sines e a PSA Sines para
candidaturas ao POVT no âmbito do QREN; Assessoria na preparação de candidatura a financiamento do
BEI — Banco Europeu de Investimentos, 2007-2009;

•

Vogal do Conselho de Administração da EMGHA — Empresa de Gestão do Parque Habitacional do
Município de Cascais, E. M., 2006-2008;

•

Vogal do Conselho de Administração da Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P., 2002-2005;

•

Consultor da empresa Tivoli Hotels, S. A., 2000-2002;

•

Consultor da empresa SACONSULT — consultoria de gestão económica e financeira, com colaboração
em projetos de reestruturação de empresas do setor marítimo-portuário, 2000-2002;

•

Consultor do Conselho de Administração da empresa GDP — Gás de Portugal;

•

Gerente Comercial Sénior do BCP — Banco Comercial Português;

•

Barclays Bank — coordenador da atividade comercial nas agências da região de Cascais, 1998-2000.
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Investimentos do PO SEUR na redução do risco de inundação.
O exemplo do Baixo Mondego
PO SEUR investments in flood risk reduction.
The example of Baixo Mondego

José Marques Guedes
POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (Portugal)
jose.guedes@poseur.portugal2020.pt
RESUMO

Abstract

Enquadramento e forma de organização do POSEUR
enquanto Programa Operacional temático para a
Sustentabilidade, no âmbito do Portugal 2020.

Framework and form of organization of POSEUR
as thematic Operational Program for Sustainability,
within the scope of Portugal 2020.
Analysis of financial support granted (Cohesion
Fund) to the investments to control flood risks
in continental territory, based on applicable
community and national regulations, with special
focus on eligibility.

Análise dos apoios financeiros concedidos (Fundo
de Coesão) a investimentos para controlo de riscos
de cheias e inundações no território continental,
com base nos regulamentos comunitários e nacionais
aplicáveis, com especial incidência nas elegibilidades.
Ponto de situação desta tipologia de projetos na
fase atual do período de programação 2014-2020,
prevendo-se no entanto, que as operações possam ser
executadas até Junho de 2023.

Current status of this typology of projects in the
current phase of the 2014-2020 programming period,
however, it is expected that operations can be carried
out by June 2023.

Apresentação detalhada investimentos aprovados e a
decorrer na Bacia Hidrográfica do Mondego.

Detailed presentation of approved and ongoing
investments in the Mondego River Basin.

Palavras-chave: Gestão de Riscos - Prevenção e Controlo, Fundos Europeus, PO SEUR.

Keywords: Risk Management - Prevention and Control, European Funds, PO SEUR.
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Vitor Miguel Silva
Diretor da Área de Gestão da Operação da EDP Produção
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
Licenciado em Engenharia Electrotécnica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Mestre em Sistemas e Automação pela mesma Faculdade.
Tenho desenvolvido toda a minha vida profissional na área de produção de energia do Grupo EDP. Iniciei
em 1996 na Direção de Planeamento e Controlo e, a partir de 2007, fiz parte da equipa de projeto do reforço
de potência de Alqueva, tendo sido responsável pela gestão do contrato de fornecimentos dos equipamentos
da central.
A partir de 2013 passei a ser responsável pelo Departamento de Obras Hídricas, cujo âmbito de atuação era a
beneficiação ou reparação de equipamentos ou estruturas nos ativos hídricos da EDP Produção.
Desde abril de 2016 sou responsável pela Área de Gestão da Operação da EDP Produção, onde se insere o centro
de telecomando das centrais hidroelétricas, responsável pela operação e vigilância remota dos aproveitamentos
hidroelétricos da EDP em Portugal.
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A GESTÃO DE CAUDAIS NA BARRAGEM DA AGUIEIRA. COMO CONCILIAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A REDUÇÃO DO RISCO DE INUNDAÇÕES
NO BAIXO MONDEGO
FLOW MANAGEMENT IN AGUIEIRA. HOW TO RECONCILE THE ELECTRICITY
GENERATION WITH THE FLOOD RISK REDUCTION IN LOWER MONDEGO AREA

Vitor Silva
EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A. (Portugal)
vitor.silva@edp.com
RESUMO

Abstract

A gestão das albufeiras é uma atividade de enorme
responsabilidade. Nos períodos de elevadas afluências
têm de ser geridas de modo a minimizar as consequências das cheias a jusante e, ao mesmo tempo, garantir
reserva de água para o verão. Nos períodos de seca a
gestão tem sempre como objetivo garantir, na medida
do possível, água para as utilizações prioritárias.

The management of a reservoir has a big responsibility
attached. In winter we must manage the high inflows
to minimize downstream consequences and, at the
same time, guarantee the necessary amount of water
in the summer. During a drought the objective is
to guarantee the necessary amount of water to the
priority usages.

Pretende-se apresentar o modo com a EDP gere
o sistema Aguieira-Raiva-Fronhas, as regras e
condicionamentos a que está sujeita e as dificuldades
de gerir um rio como o Mondego.

We explain how EDP manage Aguieira-Raiva-Fronhas
system, the rules of exploitation, the limitations and
the difficulties of manage Mondego River.

Efetua-se uma descrição genérica do sistema AguieiraRaiva-Fronhas, das regras de exploração e dos desafios
mais importantes na gestão deste sistema.

Additionally, we will present the most important
challenges in managing theses reservoirs.
Keywords: Aguieira, reservoirs, floods, droughts.

Palavras-chave: Aguieira, albufeiras, cheias, seca.
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Carlos Luís Marques Machado Tavares
Comandante Distrital de Operações de Socorro de Coimbra,
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
É Licenciado em Segurança Comunitária, com Pós-Graduação em Dinâmicas Sociais e Riscos Naturais e
Mestrado em Gestão de Emergência e Socorro.
Frequentou de diversas Formações no âmbito dos Bombeiros e Proteção Civil, de que se destacam as seguintes:
•

2001, Curso de Formador de Salvamento e Desencarceramento, pela Escola Nacional de Bombeiros;

•

2001, Certificado de Aptidão Profissional – Formador, pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade;

•

2002, Curso de Quadros de Comando, pela Escola Nacional de Bombeiros;

•

2002, Curso de Combate de Incêndios Urbanos e Industriais, Departamento de Proteccion Y Lucha
Contra-Incendios, Seganosa (Espanha;

•

2013, Curso de Gestão de Grandes Incêndios Florestais, pela Associação para o desenvolvimento da
Aerodinâmica Industrial (ADAI);

•

2014, Curso de Segurança e Comportamento do Incêndio Florestal, pela Escola Nacional de Bombeiros

•

2015, Curso de Emergências Radiológicas, pela Autoridade Nacional de Proteção Civil;

•

2015, Curso de Comunicação e Interação com os Média, pelo Centro Protocolar de Formação
Profissional para Jornalistas;

•

2017, Estágio de Liderança, pela Academia Militar.

Possui vários louvores, em reconhecimento e agradecimento pelo desempenho tanto das anteriores funções de
Comandante de Bombeiros de Soure, como das atuais de Comandante das Operações de Socorro do Distrito
de Coimbra, e, também, pelo valor, altruísmo, atenção e dedicação permanentes à causa da Proteção e Socorro.
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GESTÃO DE EMERGENCIA E SOCORRO EM CHEIAS E INUNDAÇÕES
NO BAIXO MONDEGO
EMERGENCY MANAGEMENT AND RELIEF IN FLOODS
IN DOWNTOWN MONDEGO

Carlos Tavares
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
Comandante Distrital de Operações de Socorro de Coimbra (Portugal)
carlos.tavares@prociv.pt
RESUMO

Abstract

As medidas estruturais de proteção são fundamentais
na redução do risco de cheias e inundações no
Baixo Mondego. Os eventos de 2000, 2001, 2016
e, principalmente, de 2019 mostram, contudo,
a necessidade de serem complementadas com o
desenvolvimento de atividades não-estruturais no
âmbito do ordenamento do território, gestão da
emergência e envolvimento das comunidades locais
em todo o processo de gestão do risco, informando-as
e sensibilizando-as para os riscos a que estão expostas
e para que se assumam verdadeiramente como o
primeiro agente de proteção civil na construção de
comunidades mais resilientes à ameaça.

Structural protection measures are fundamental
in reducing the risk of floods and floods in Baixo
Mondego. The events of 2000, 2001, 2016 and,
mainly, of 2019 show, however, the need to be
complemented with the development of nonstructural activities within the scope of spatial
planning, emergency management and involvement
of local communities throughout the process of risk
management, informing and sensitizing them to the
risks to which they are exposed and so that they truly
assume themselves as the first civil protection agent
in building communities that are more resilient to
the threat.

Perspetivando-se o aumento da frequência e da
severidade de tais eventos, importa que a gestão do risco
de cheias e inundações assente num processo integrado
que percorra todo o ciclo da emergência – prevenção
e mitigação, preparação, resposta e recuperação da
normalidade – mormente na atuação dos serviços
e sistema de proteção civil no socorro e apoio às
populações mais expostas e em situação vulnerável.

With a view to increasing the frequency and severity
of such events, it is important that flood and flood risk
management is based on an integrated process that
runs through the entire emergency cycle - prevention
and mitigation, preparation, response and recovery of
normality - especially in performance of services and
civil protection system in the relief and support of the
most exposed and vulnerable populations.

Palavras-chave: Gestão do risco, socorro e proteção civil .

Keywords: Risk management, relief and civil protection.
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Emílio Augusto Ferreira Torrão
Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
Nasceu a 2/7/1964 em Moçambique. Reside em Montemor-o-Velho desde os 11 anos. Casado, uma filha.
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Advogado de profissão desde
1992, com escritório em Montemor-o-Velho (atualmente com atividade suspensa). Foi presidente e delegado da
Delegação da Ordem dos Advogados de Montemor-o-Velho entre 2000 e 2013.
Membro da Assembleia Municipal de Montemor-o-Velho, eleito nas listas do Partido Socialista, no mandato
autárquico de 2001/2005 e Vereador não executivo da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, eleito pelas
listas do Partido Socialista no mandato autárquico de 2009/2013.
Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, eleito pelas listas do Partido Socialista, desde 2013.
Está no segundo mandato à frente do executivo municipal de Montemor-o-Velho.
Presidente da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista entre 2006 e 2013. Pertenceu a vários órgãos
sociais de diversas associações e coletividades de âmbito concelhio, regional e nacional.
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AS INTERVENÇÕES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL NA MITIGAÇÃO DO
RISCO DE INUNDAÇÃO: ANTES, DURANTE E APÓS A SUA MANIFESTAÇÃo
MUNICIPAL CIVIL PROTECTION’S INTERVENTIONS IN MITIGATING THE RISK OF
FLOODING: BEFORE, DURING AND AFTER ITS MANIFESTATION

Emílio Torrão
Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho (Portugal)
emilio.torrao@cm-montemorvelho.pt
RESUMO

Abstract

O concelho de Montemor-o-Velho está inserido numa
área, geográfica e historicamente, altamente fustigada
por fenómenos de cheias, inundações e ventos.

The Montemor-o-Velho municipality is set in a area,
geographical and historically, highly buffeted by
phenomena of floods and wind.

Face a este cenário, o Município de Montemor-o-Velho tem vindo a trabalhar na defesa contra cheias
e inundações, implementando políticas de gestão de
riscos efetivas e desenvolvendo dispositivos eficazes
de prevenção, atenuação, preparação, intervenção,
mitigação e recuperação.

Due to this backdrop, the municipality of Montemor-o-Velho has been working towards the defense against
floods, implementing effective risk management
policies and developing efficient prevention devices
for effective mitigation, preparedness, response and
recovery from disasters.

Em dezembro de 2019, a rápida resposta da proteção
civil municipal, distrital e nacional, baseada em
evidências informativas em tempo real, numa
séria articulação com as diversas entidades, no
conhecimento do meio, na qualificação dos recursos
humanos, na implementação de um conjunto de
instrumentos de gestão integrada do território,
permitiu gerir eficaz e eficientemente a subida do
nível das águas do Mondego, tomando decisões,
atuando preventivamente e evitando consequências
ainda mais gravosas.

In December 2019, the rapid response of the
municipal, regional and national civil protection,
based on informational evidence in real time, in a
serious articulation with the various entities, in the
knowledge of the environment, in the qualification
of human resources, in the implementation of a
set of instruments of integrated management of
the territory, made it possible to effectively and
efficiently manage the Mondego’s water level
rise, acting preventively and avoiding even more
serious consequences.

A ação do Serviço Municipal de Proteção Civil veio
confirmar a importância de uma aposta consolidada
numa Proteção Civil resiliente, de excelência e
vanguarda, que tira partido das tecnologias de
informação, meios e recursos para agir com eficácia e
rapidez em prol das populações.

The action of the Municipal Civil Protection
Service confirms and reinforces the importance
of a consolidated commitment to a resilient and
vanguard Civil Protection, which takes advantage of
information technologies, resources and equipment’s
to act efficiently and quickly on behalf of populations.

Palavras-chave: Proteção Civil, segurança, prevenção, cheias, informação, tecnologia,
resiliência, população.

Keywords:
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MONITORIZAÇÃO DA VARIAÇÃO SECULAR DOS PARÂMETROS CLIMATOLÓGICOS EM COIMBRA:
O CASO DA PRECIPITAÇÃO PARA ANÁLISE DE RISCOS HIDROLÓGICOS

Joana Domingues
Universidade de Coimbra, CITEUC
FCT, Departamento de Ciências da Terra (Portugal)
joana_barreto_domingues@hotmail.com

Paulo Ribeiro
Universidade de Coimbra, CITEUC
FCT, Observatório Geofísico e Astronómico (Portugal)
pribeiro@ci.uc.pt

Alexandra Pais
Universidade de Coimbra, CITEUC
FCT, Departamento de Física (Portugal)
pais@fis.uc.pt

Alcides Pereira
Universidade de Coimbra, CITEUC
FCT, Departamento de Ciências da Terra (Portugal)
apereira@dct.uc.pt

Vasco Mantas
Universidade de Coimbra, CITEUC
FCT, Departamento de Ciências da Terra (Portugal)
vasco.mantas@dct.uc.pt
RESUMO
O Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra (OGAUC) tem a sua estação
meteorológica mais antiga na Cumeada, a 140 metros de altitude e a 1500 metros do Rio Mondego. A
estação esteve originalmente integrada no Observatório Meteorológico e Magnético fundado em 1864 e
teve por primeiro diretor o Professor Jacinto António de Sousa. A partir de 1925 a estação passou a
pertencer ao Instituto Geofísico, que só em 2013 integrou o atual OGAUC.
O acervo de dados do OGAUC inclui um registo quase contínuo de observações climatológicas,
magnéticas e sismológicas. As observações climatológicas são realizadas diariamente desde 1864, e englobam
valores de Pressão Atmosférica, Temperatura, Tensão de Vapor, Humidade Relativa, Velocidade e Direção
do Vento, Precipitação, Insolação, Configuração e Quantidade de Nuvens, Concentração de Ozono e
Estado Geral do tempo.
Neste estudo focamo-nos na série secular de precipitação diária recolhida no OGAUC entre 1880 a 1990,
construída a partir das leituras dos valores diários de acumulação das águas das chuvas das 9h às 9h (udómetro
L. Casella a partir de 1864; udómetro de Fuess a partir de 1949) e dos registos horários da precipitação
(udógrafo L. Casella de 1875 a 1936; udógrafo de Fuess a partir de 1935). A extensão da série permite estudar
a evolução do regime de pluviosidade e caraterizar as alterações/tendências climatológicas. Para esta caraterização
são identificados os períodos dominantes, o comportamento sazonal e a maneira como esta sazonalidade varia
ao longo do tempo, recorrendo a ferramentas de análise estatística como determinação de componentes
principais. Calculamos também a distribuição espetral de energia no sinal de pluviosidade.
Observamos que nem sempre os eventos extremos hidrológicos na Bacia do Mondego ocorrem em
anos de maior precipitação. Procuramos esclarecer a relação existente entre o regime de chuvas (distribuídas
ao longo do ano ou localizadas) e os efeitos hidrológicos.
Tendo presente o enorme potencial das longas séries de dados climatológicos do OGAUC para estudos
de variação climática e de análise de riscos na região da Bacia do Mondego, este estudo representa um
exemplo de aplicação. Outros, de maior complexidade e utilizando um maior número de parâmetros
climatológicos, permitirão uma análise mais aprofundada. O Observatório dispõe ainda de uma série
longa de imagens da superfície do Sol, que poderão ser utilizadas em modelos de regressão linear múltipla.
Com efeito, existem estudos que relacionam a atividade solar com a nucleação de nuvens.
Presentemente está a ser levado a cabo um trabalho de transcrição dos valores dos anuários para formato
digital. No futuro, contamos poder disponibilizar todas estas séries mediante solicitação para posterior análise.
Palavras-chave: Precipitação, séries seculares, cheias, observações climatológicas.
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ANÁLISE DAS INUNDAÇÕES NO DISTRITO DE COIMBRA COM IMAGENS SAR
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RESUMO
As inundações estão entre os eventos naturais mais frequentes no mundo, podendo causar perdas
enormes, seja a nível de vidas ou recursos materiais. No passado mês de dezembro de 2019 a tempestade
Elsa e Fabien provocaram danos consideráveis, levando ao rebentamento do dique próximo de Formoselha
(Montemor-o-Velho). Na sequência deste rebentamento, a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho
declarou alerta máximo para a possibilidade de cheias nas regiões adjacentes ao rio Mondego (Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Meãs do Campo, Tentúgal e Ereira). No presente trabalho, são estudadas as áreas
afetadas pelo aumento do nível das águas, com recurso a imagens SAR (Radar de Abertura Sintético) do
Programa Copérnicos Sentinel 1. A informação proveniente de plataformas espaciais (satélites) pode ser
facilmente utilizada na monitorização de inundações, providenciando uma resposta rápida e efetiva na
gestão destes desastres (e semelhantes).
Durante a forte precipitação atmosférica (Elsa e Fabien), caracterizada pela ocorrência de muita chuva,
no distrito de Coimbra, o dique em Montemor-o-velho colapsou, levando a entrada de vários milhões
de litros de água pelos terrenos agrícolas e a prejuízos estimados (por fontes oficiais), associados entre
5000 e 6000 hectares. Neste trabalho pretendeu-se quantificar o estrago causado pela forte chuva e o
rebentamento do dique recorrendo a imagens SAR. Para o efeito, foram recolhidas duas imagens SAR do
Sentinel 1, (antes e depois do evento), sendo a primeira referente ao dia 29/11/2019, e segunda referente
ao dia 23/12/2019 para posterior análise recorrendo ao Software SNAP e R.
Tal como esperado, este trabalho realizado permitiu confirmar que o Sentinel 1 tem potencial para
ser usado no âmbito da monitorização de inundações, mesmo com condições ambientais adversas
(durante a noite e durante períodos de tempestade). Os dados relativos às áreas inundadas são de
especial interesse para as agências envolvidas na gestão de desastres, políticas de gestão de desastres e
agências governamentais que respondam a desastres ambientais identificando as zonas com maiores
probabilidades de inundação, permitindo uma gestão mais eficiente destas questões no território
nacional. Verificou-se que as freguesias mais fustigadas foram Montemor-o-Velho e Gatões, Carapinheira
Alqueidão, Lavros e Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca. Por outro lado, as freguesias que
apresentavam maior percentagem de área inundada foram as freguesias de Ereira, Carapinheira, Vila
Nova de Anços e Alqueidão. Adicionalmente,verificou-se ainda que as áreas inundadas foram superiores
às estimadas, tendo superando os 6000 hectares indicados.
Palavras-chave: SAR para monitorização de fenómenos ambientais, inundações em Coimbra 2019.
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RESUMO
As regiões estuarinas são importantes do ponto de vista ambiental, económico e social. Para reduzir
a sua vulnerabilidade e aumentar a sua resiliência face a eventos extremos e a alterações climáticas, é
fundamental conhecer as suas dinâmicas. Os modelos numéricos têm-se revelado ferramentas adequadas
para melhorar esse conhecimento e simular cenários de condições futuras. No entanto, os seus resultados
podem apresentar incertezas relacionadas com as condições iniciais adotadas e com a aproximação realizada
nas características dos forçamentos.
No projeto EsCo-Ensembles foi utilizada a técnica de ensembles para melhorar as previsões
hidromorfodinâmicas em áreas estuarinas. Para o efeito consideraram-se dois modelos numéricos
– openTELEMAC-MASCARET e Delft3D – que demonstraram a sua capacidade de modelar, com
precisão, os padrões hidromorfodinâmicos estuarinos para situações normais e de cheia. Estes modelos
foram aplicados em dois estuários portugueses, Douro e Minho, para representar os seus estados atuais
e futuros, incluindo situações de cheia para períodos de retorno de 100 e 1000 anos e valores extremos
do nível do mar para os cenários do IPCC RCPs 4.5 e 8.5 em 2100.
Os resultados demonstraram uma clara diferença entre os comportamentos hidrodinâmicos dos dois
estuários. No estuário do Minho, dominado pela maré e, portanto, pelas condições oceanográficas, é
evidente um efeito pronunciado do aumento do nível do mar na hidrodinâmica estuarina. No estuário
do Douro, fortemente dominado pelo caudal do rio, o efeito da subida do nível do mar é quase impercetível
durante as cheias.
Os resultados deste projeto constituem importantes contributos para: (i) a caracterização
hidromorfodinâmica; (ii) a avaliação de tendências futuras; (iii) a avaliação de risco de inundação; e (iv)
a demonstração de que a integração de modelos reduz a incerteza e aumenta a confiança e consistência
das previsões.
Palavras-chave: Estuários, hidromorfodinâmica, modelos numéricos, eventos extremos, alterações climáticas.
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RESUMO
As zonas de montanha são de fulcral importância para o regime hidrológico das grandes bacias,
designadamente quanto ao risco a que estão expostas as suas zonas baixas. A resposta hidrológica das
bacias de montanha é muito variada em consequência das condições de relevo que determinam variabilidade
espacial acentuada na precipitação. A análise de séries longas de escoamentos fluviais permite identificar
tendências de evolução temporal com reflexo no risco hidrológico nas zonas baixas das grandes bacias.
O presente trabalho tem por objetivo avaliar tendências de evolução temporal nas últimas décadas na
resposta hidrológica de bacias de montanha situadas ao longo de um gradiente climático.
As bacias em estudo, contíguas e de dimensão similar (400 – 530 km2), situam-se no Parque Natural
de Montesinho, NE de Portugal: rio Tuela (mais húmida a oeste), rio Sabor e rio Maçãs (mais seca a leste).
Como bacias transfronteiriças das cabeceiras da bacia do rio Douro, compatibilizou-se cartografia de
Portugal e de Espanha, incluindo: modelo digital do terreno, resolução 30 m; geologia; solos; ocupação
do solo; precipitação. Esta cartografia foi utilizada para a caraterização fisiográfica das bacias em ambiente
SIG - Sistema de Informação Geográfica. Analisaram-se as séries de caudal médio diário disponíveis
(45 anos) e analisaram-se hidrogramas para separar escoamento de base de escoamento direto a essa escala
temporal. A avaliação das tendências de variação no caudal médio diário e suas componentes baseou-se
em análise de regressão linear aplicada às séries cronológicas.
O incremento na aridez ao longo do gradiente climático estudado corresponde redução da proporção
de escoamento de base no total, acentuado ao longo da série e significando tendência para o aumento do
escoamento direto. Evidenciam-se assim acréscimos na severidade dos riscos hidrológicos (seca e cheia)
nas últimas décadas, mais importantes nas bacias de menor precipitação.
Palavras-chave: Bacias de montanha, NE Portugal, séries temporais, riscos hidrológicos.
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ABSTRACT
Lameiros, grasslands typical of Northern Portugal, have high environmental and landscape value,
also contributing to ecosystems services provision in mountain areas. Their position in the headwaters
of large basins contributes to the regulation of hydrological risks, stressing their importance in the
context of global change. In Montesinho Natural Park (PNM), a Protected Area in Northeast Portugal,
lameiros face land abandonment, as located in areas with sharp demographic decline.
In this work, we estimated peak flow and analysed the influence of Lameiros on the hydrological
responses of small catchments in PNM applying the Soil Conservation Service (SCS) method. Sixteen
catchments were selected, including managed and abandoned lameiros. We estimated peak flow in the
current condition and in that simulating scenarios of decreasing precipitation amounts that consequently
increase rainfall intensities, eventually with impact on the occurrence of hydrological risks. For applying
the SCS method, data on catchments characteristics was used, such as topography, soil type and land
use. Catchments studied were grouped as follows (4 each group): 1) with manged lameiros and with
permanent stream; 2) with abandoned lameiros and with permanent stream; 3) with manged lameiros
and with no permanent stream; 4) with abandoned lameiros and with no permanent stream.
Future climate simulation scenarios considered an increase of 21 and 32% in rainfall intensities
until 2100, based on the Municipal Strategy of Adaptation to Climate Change (EMAAC). Results
obtained show differences in peak flow between catchments with permanent stream (with the highest
values) and without permanent stream. The areal proportion of lameiros in the catchment partially
affects its response to intense rainfalls. Simulation considering future climate scenarios outcome an
increase of 54% (21% increment until 2070) and 86% (by the 34% increment until the year 2100)
in peak flow, when compared with the present situation. In these scenarios, it was observed that peak
flow is higher in catchments with no permanent stream and in those with abandoned lameiros.
Keywords: Montesinho natural park, hydrological risk, hydrological response.

50

Sessão 1 de Comunicações Orais / Session 1 of Oral Communications
Sala / Room: Teatro Paulo Quintela

XIV Encontro Nacional de Riscos
“Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender com o Passado“
Teatro Paulo Quintela, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
16 e 17 de Julho de 2021

DESAFIOS DO ESTABELECIMENTO DO PERÍODO DE RETORNO DE 100 ANOS
EM BACIAS REGULARIZADAS. O CASO DE ÓMNIAS

Sílvia Amaral
LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Departamento de Hidráulica e Ambiente (Portugal)
samaral@lnec.pt
Maria José Henriques
LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Departamento de Hidráulica e Ambiente (Portugal)
mjhenriques@lnec.pt
Maria Teresa Viseu
LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Departamento de Hidráulica e Ambiente (Portugal)
tviseu@lnec.pt
Fernanda M. Rocha
LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Departamento de Hidráulica e Ambiente (Portugal)
frocha@lnec.pt
RESUMO
Num processo de avaliação de risco a caracterização da perigosidade, particularmente a sua magnitude
e frequência, são de maior importância. O período de retorno (T) de 100 anos de uma cheia fluvial é
relevante para muitos fins (implementação da diretiva das cheias, projetos de infraestruturas, etc.). No
case de uma bacia regularizada, como é o caso da bacia do Tejo, são apresentados maiores desafios, já que
a regularização artificial altera as características dos caudais observados nos rios. A gestão das grandes
albufeiras, Alcântara em Espanha e Castelo de Bode no Zêzere, permitiu evitar ou atenuar diversas cheias
no baixo Tejo, desde a sua construção.
A caracterização estatística das séries de dados de caudais do SNIRH (Sistema Nacional de Informação
dos Recursos Hídricos) aparentaria ser a via mais direta para identificação dos caudais associados a
determinados períodos de retorno. O estudo apresentado baseou-se nas estações hidrométricas do Tramagal,
Almourol e Ómnias. Foi conduzida em paralelo uma análise estatística das séries de caudais máximos
instantâneos anuais das 3 estações, para diferentes funções de distribuição programadas em R, e uma
análise da consistência dos caudais máximos instantâneos anuais e de caudais diários. Verificou-se a
existência de diversos problemas nos dados que dificultaram a credibilidade dos resultados da análise
estatística para Óminas: muitas lacunas de dados, não se dispondo nem dos caudais nem dos níveis
máximos em todas as cheias posteriores a 1989. Os valores das séries para as cheias registadas até esse ano
são incertos, sobretudo por não se dispor de uma curva de vazão ajustada para caudais superiores a 4000
m3/s. A estação de Almourol apresentou uma consistência de dados bastante melhor, permitindo considerar
esta estação como ponto de partida para estimativas mais fiáveis dos caudais afluentes ao baixo Tejo para
diversos T. Para melhor caracterizar a perigosidade, decidiu-se simular com o modelo matemático MIKE
RIVER, a propagação dos caudais de Almourol até Ómnias, considerando a complexa geometria das
seções nesse troço, estimando-se não só os caudais afluentes como os níveis correspondentes. Esta fase
do estudo está em fase conclusão. Com a obtenção desses caudais máximos instantâneos é possível efetuar
um novo tratamento estatístico para Ómnias, permitindo caracterizar assim o caudal associado a uma
cheia de período de retorno de 100 anos afluente ao estuário.
Palavras-chave: Ómnias, caudais, período de retorno.
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RESUMO
O Homem desde cedo se fixou no leito maior dos rios, por serem terrenos férteis. No entanto, essa
presença vai acarretar-lhe riscos, dos quais o de inundação fluvial é um dos mais substanciais. No caso
em estudo, encontramos Almeirim na margem esquerda da Vala de Alpiarça, um pequeno afluente do
Rio Tejo. Junto a Almeirim, este curso de água, foi criado artificialmente, devido a intervenção humana,
e é responsável pela inundação dos campos, corte de estradas e, quando os níveis hidrométricos são mais
altos, da zona urbana. Contudo, pela sua grande proximidade ao Rio Tejo, e tendo em conta que os
fenómenos de inundação ocorrem a par com as deste rio principal, eles acabam por normalmente ser
tratados em conjunto, e não de forma autónoma, como nos propomos fazer aqui.
Ao olharmos para as inundações fluviais num período de tempo superior a um século, percebemos
que a construção de barragens teve um impacte significativo na redução das inundações, tanto em termos
de periodicidade como da altura hidrométrica. Contudo, estes dados devem ser olhados com algum
cuidado, na medida em que a sua disponibilização nem sempre é completa. Com efeito, utilizámos os
dados disponibilizados pela plataforma do Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNIRH), com alguns
anos incompletos e outros anos sem dados.
Depois desta visão mais holística, lançamos um olhar a quatro episódios de inundações muito
marcantes em Almeirim. As primeiras foram as de 1909 e do Inverno de 1935-36, ambas antes da
construção das barragens, e que se no primeiro caso causaram alguns desalojados, no segundo as
consequências foram sobretudo ao nível da produção agrícola, que em 1936 foi muito prejudicada devido
às inundações. Após a construção das barragens, abordamos as inundações de 1979 e 1989, que tiveram
uma expressão maior do que seria expectável, pois esperava-se que estas infraestruturas controlassem a
subida das águas, evitando o transbordo do Rio Tejo e dos seus afluentes, o que não aconteceu. Com
efeito, a inundação de 1979 foi a maior que há memória e resultou não só das causas naturais que lhe
estão associadas, nomeadamente a precipitação intensa na Bacia Hidrográfica do Tejo, mas também da
ausência de concertação do caudal descarregado pelas barragens portuguesas e espanholas.
Assim, a principal ilação que se pode tirar é que a construção das barragens foi positiva na minimização
dos riscos associados às inundações, na medida em que estes efetivamente diminuíram (mas não
desapareceram, porque a inundação é, em último caso, uma manifestação da natureza que o homem não
consegue eliminar). Todavia, sempre que a atividade das barragens não estiver minimamente concertada,
poderá trazer riscos acrescidos.
Palavras-chave: Almeirim, inundação fluvial, risco, Vala de Alpiarça.
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RESUMO
Os episódios de precipitação forte, muito forte ou violenta, ocorrem com alguma frequência na ilha
da Madeira e estão ligados à sua própria história fisiográfica e climatológica. No entanto, os episódios
mais recentes, do dia 25 de dezembro de 2020 e de 28 de março de 2021, a avaliar pelos registos do
Instituto Português do Mar e da Atmosfera e disponíveis no Instituto Nacional de Estatística e Direção
Regional de Estatística da Madeira, terão sido os mais violentos desde que há observações meteorológicas
com continuidade.
As situações sinóticas que deram origem a precipitação violenta, no dia 25 de dezembro de 2020 e
no dia 28 de dezembro de 2021, foram muito semelhantes e estiveram associadas a depressões cavadas
que se formaram nas proximidades da ilha da Madeira e que se deslocaram lentamente em direção à
Madeira, tendo ambas as situações dado origem a quantidades de precipitação, excecionalmente elevadas
em particular nas zonas costeiras. No dia 25 de dezembro de 2020 na costa norte, entre Santana e Porto
Moniz e no dia 28 de março de 2021, nas cotas mais baixas do Concelho do Funchal.
No dia 25 de dezembro de 2020 o maior valor da quantidade de precipitação foi registado em Porto
Moniz (225,3 mm) e o maior valor numa hora 32,3 mm. O local onde os valores da precipitação terão
sido maiores foi em Ponta Delgada, localidade onde não existe estação meteorológica. No entanto, a
estimativa preliminar obtida com a informação de radar, aponta para um valor superior a 350 mm.
No dia 28 de março de 2021 a quantidade de precipitação registada no Funchal foi 292,7 mm, o
que corresponde a 45,6% da normal anual. É de referir que desde 1849, este foi o maior valor diário
registado no Funchal, sendo que o anterior maior valor (155,1 mm) foi registado no dia 28 de novembro
de 2011.
Estas situações meteorológicas extraordinárias, que são cada vez mais frequentes, estiveram na origem
de avultados danos materiais em propriedades privadas e em infraestruturas públicas.
Nos últimos anos, em particular depois de 2010, têm sido melhorados os sistemas de observação,
vigilância e previsão meteorológica, reconhecendo-se que têm contribuído para uma maior segurança de
pessoas e bens e no apoio ao Serviço Regional de Proteção Civil. Ainda que uma maior disponibilidade
de recursos possa contribuir para uma eficaz redução da perigosidade relacionada com fenómenos associados
ao clima e às evidentes alterações climáticas, não se pode dissociar da análise de risco, a manifesta
vulnerabilidade e exposição da ilha da Madeira.
Palavras-chave: Precipitação, eventos extremos, sistemas de observação, alterações climáticas.
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RESUMO
O risco hidrológico é um dos riscos vulgarmente classificado como natural e apresenta uma elevada
e difusa incidência no território nacional.
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), no relatório da “Avaliação Preliminar do Risco de Inundações
em Portugal Continental” identificou assim 71 Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundação
(ARPSI) em Portugal Continental, sendo Braga identificado como um dos municípios mais vulneráveis,
apresentando duas áreas de risco potencial significativo de inundação, nomeadamente Braga Padim da
Graça e Braga Este.
Com efeito, neste território, os fenómenos de cheias, inundações e alagamentos (inundações urbanas)
são frequentes, originando consequências negativas a nível ambiental, social e económico.
Neste contexto é apresentada uma metodologia, adaptada do modelo desenvolvido no projeto
FORLAND, para a elaboração de uma cartografia de risco hidrológico no município de Braga, que envolve
três componentes de risco, sendo eles a perigosidade, a exposição e a vulnerabilidade social. Estes são
baseados num conjunto de particularidades naturais, humanas e mistas, que podem ser responsáveis pela
manifestação do risco hidrológico.
A cartografia de risco hidrológico permitiu identificar as áreas de risco hidrológico “muito baixo”,
“baixo”, “médio”, “elevado” e “muito elevado”, do território em estudo, possibilitando o estabelecimento de
áreas prioritárias para a implementação de medidas de gestão, visando melhorar a segurança das populações.
No presente trabalho, serão ainda discutidos os resultados apresentados, à luz da manifestação deste
risco no território municipal, com base no levantamento das ocorrências, em diferentes jornais locais e
regionais, no período de 2000 a 2019.
Palavras-chave: Braga, risco hidrológico, perigosidade, exposição, vulnerabilidade social.
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RESUMO
O Baixo Ceira tem sido uma área fustigada pelas inundações ao longo dos anos, danificando culturas,
áreas agrícolas e habitações. Perante este cenário, o presente trabalho procura analisar indicadores
hidrológicos que tenham contribuído para a cheia ocorrida em 2019 na aldeia do Cabouco e na Conraria.
Deste modo, é objetivo deste trabalho procurar explicar os processos/fenómenos que a originaram, bem
como identificar as vulnerabilidades das áreas que são mais suscetíveis às inundações.
A área de estudo localiza-se na planície aluvial que se desenvolve nas imediações das aldeias do
Cabouco e da Conraria, junto ao curso principal do rio Ceira.
Em termos metodológicos, para a elaboração do trabalho recorreu-se a bibliografia e a cartografia
digital diretamente ligadas ao tema, bem como a visita e trabalho de campo nos locais mais expostos à
inundação de dezembro de 2019, o que permitiu analisar pormenorizadamente as áreas mais afetadas.
Partindo do trabalho desenvolvido percebeu-se que a atuação dos processos naturais são forte e
diretamente influenciados pelas vulnerabilidades criadas por ação antrópica que criam situações de
exposição ao risco, tanto dos haveres como da população que vive nestas áreas.
O caso de estudo das cheias de dezembro de 2019, que afetaram o Cabouco e a Conraria, permitiu
concluir que elas resultaram de fatores naturais, desde logo da conjugação de algumas tempestades que
resultaram em forte precipitação e por conseguinte aumento do caudal do rio Ceira.
Como resultado deste trabalho, consagra-se, para as áreas em estudo, a produção de um mapa de
suscetibilidade a inundações e apontam-se algumas medidas para minimização das vulnerabilidades,
estruturais e não estruturais, de modo a proteger as populações destas áreas.
Palavras-chave: Risco de inundação, processos naturais, vulnerabilidades antrópicas, bacia hidrográfica
do Ceira, hidrologia.
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RESUMO
As inundações são um perigo natural que afeta as populações, causando danos significativos às
atividades económicas e infraestruturas. Assim, é da maior importância desenvolver um sistema de previsão
e alerta de inundações para evitar e mitigar as consequências das inundações.
Este trabalho pretende apresentar o Sistema de Previsão e Alerta de Inundações de Águeda que se
encontra em modo operacional desde 2019. A área de estudo corresponde a 560 ha, atravessada por um
trecho de 9,8 km do rio Águeda, incluindo o centro da cidade de Águeda.
Este sistema é tecnologicamente avançado uma vez que acopla, em tempo real a modelação hidrológica
e hidrodinâmica (2D) suportada na previsão numérica do tempo, na altura da água do rio dada por
estações hidrométricas e num modelo digital da superfície do terreno de elevada resolução espacial (5cm).
Os componentes do sistema são automaticamente ativados e incluem: i) um modelo de previsão da
precipitação (WRF), ii) um modelo hidrológico (HEC-HMS), iii) um modelo hidráulico (HEC-RAS
2D), e iv) uma plataforma Web-GIS. O modelo hidrológico é forçado com as previsões de precipitação
para os próximos três dias, atualizadas a cada 6 h, o que é crucial para gerar mapas de perigo de inundação.
O serviço Web-GIS , acessível às autoridades civis e cidadãos, emite, a três dias, com atualizações a
cada seis horas, avisos e previsões das áreas inundadas. Tal sistema de previsão e alerta de inundações é
altamente relevante uma vez que, ao reforçar o conhecimento sobre a possibilidade de ocorrência de
inundação, proporciona às autoridades responsáveis pela gestão do risco de inundações, e aos cidadãos
das zonas inundáveis, melhorar a capacidade de resposta e a tomada de decisões atempadas. Permite
também aumentar a resiliência desses cidadãos. Num contexto de clima em mudança, um sistema de
previsão e alerta de inundações é cada vez mais essencial.
Palavras-chave: Modelação hidrológica e hidrodinâmica, previsão de inundações, previsão numérica de
precipitação, serviços web.
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GESTÃO DE OPERAÇÕES NO ALUVIÃO DA ILHA DA MADEIRA EM 2010
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Bruno Martins
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bmscmartins@gmail.com
RESUMO
A capacidade de coordenação e gestão de operações em cenários de elevada complexidade, desempenha
um papel fulcral no sucesso da resposta e, consequentemente, na forma como reescrevemos a história.
Neste contexto, a análise da “Gestão de Operações no Aluvião da Ilha da Madeira de 2010”, assume um
carácter preponderante no planeamento e estruturação da resposta a eventos de elevada complexidade.
O presente estudo pretende demostrar, que o ato de planear, baseado num conjunto de evidências e
fragilidades, assume enorme relevo no modelo de resposta final.
A análise ao impacto do processo de planeamento na capacitação final da resposta é efetuada na
Região Autónoma da Madeira, situada geograficamente no Atlântico Norte, assumindo desta forma uma
localização estratégica para o desenvolvimento de um mecanismo de resposta conjunto para a área
biogeográfica da Macaronésia. A importância dos processos de planeamento e o seu impacto no conhecimento
global do plano de emergência, bem como da articulação entre os diversos agentes, tem sido essencial
para o desenvolvimento de metodologias de resposta a eventos que envolvam a necessidade de resgate de
um grande número de pessoas em perigo.
A metodologia desenvolvida na realização do presente estudo, assentou na análise dos modelos de
articulação e planeamento, baseados nos conceitos associados à gestão da resposta a eventos de Mass Rescue
Operations, definidos pela International Maritime Organization, como operações que envolvem a necessidade
de assistência imediata a um grande número de pessoas em perigo, de tal forma que as capacidades
normalmente disponíveis para busca e salvamento (SAR), são insuficientes. Para efeitos de consolidação
de resultados, foi utilizado o referencial de resposta operacional, na Gestão de Operações no Aluvião da
Ilha da Madeira de 2010, em comparação com a capacidade de resposta desenvolvida, no âmbito do Plano
de Resgate em Elevada Escala, da Região Autónoma da Madeira no período 2016-2019.
Na análise aos resultados de resposta e articulação operacional, foi possível constatar o incremento
do conhecimento global das fragilidades e da matriz de capacidades de cada entidade. Este incremento
significativo da articulação operacional, decorreu da maior proximidade e capacidade de comunicação
entre os diversos intervenientes no plano. Concluiu-se igualmente, que embora seja inegável a importância
da existência de um plano, o ato de planear, em especial para eventos improváveis (Major Incidents),
demonstrou claros benefícios na capacidade de comunicação e desta forma, um claro incremento na
capacidade de Comando e Controlo (C2).
Palavras-chave: Madeira, aluvião, operações.
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RESUMO
O município de Petrópolis tem sido atingido constantemente por inundações, seguidas de prejuízos
e danos a população, resultado da combinação de fatores naturais que tornam áreas suscetíveis a esse
fenômeno associado a ocupação e uso dessas áreas por uma população vulnerabilizada. Sabe-se, entretanto,
que a gestão integrada do território possibilita a implementação de ações mais efetivas frente ao risco de
inundação por evitar a sobreposição de ações e existência de lacunas. Objetiva-se com este trabalho,
analisar a interface entre a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), a Política Nacional de Proteção
e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e a interlocução
das respectivas instâncias, Comitê de Bacia Hidrográfica do Piabanha (CBH), Secretaria Municipal de
Proteção e Defesa Civil (SEMPDEC) e Parque Nacional Serra dos Órgãos (PARNASO) na gestão do
risco inundação em Petrópolis.
O município de Petrópolis está localizado na Região Serrana do Rio de Janeiro que foi palco do
grande desastre (inundações e deslizamentos) ocorrido em 2011 que deixou mais de 900 mortos.
De forma geral, o clima úmido com precipitação média anual acima dos 1.700 mm, associado ao relevo
de altas altitudes (até 2.000m) e declividade superior a 30% com alta densidade de drenagem, contribui
com grande volume de água para as áreas de planícies fluviais, de vales encaixados e declividade inferior
a 2% favorecendo as inundações periódicas e causando transtornos em áreas ocupadas, muitas vezes, de
forma irregular pelo homem.
Foi realizado o levantamento e análise documental dos principais planos previstos pelas políticas
públicas supracitadas, a saber o Plano de Bacia Hidrográfica do CBH Piabanha, o Plano de Redução de
Risco de Petrópolis e o Plano de Manejo do PARNASO. Além disso, foram realizadas entrevistas junto
ao CBH, a SEMPDEC e ao PARNASO seguida da análise do discurso dos entrevistados.
Embora as políticas em questão expressem, direta ou indiretamente, preocupação com as inundações
e apontem a importância de ações integradas de gestão, não foram encontradas ações explícitas que
promovam a integração de políticas, bem como, ficou evidente nas entrevistas, a falta de articulação entre
as instâncias analisadas, mesmo o termo estando presente no discurso dos entrevistados.
Palavras-chave: Políticas públicas integradas, gestão de risco, inundações.
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A GESTÃO DO RISCO DE INUNDAÇÃO:
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RESUMO
Na noite de 25 para 26 de novembro de 1967, chuvas intensas abateram-se sobre a área da Grande
Lisboa, com as inundações a causarem um elevado número de mortos, milhares de desalojados e inúmeras
habitações destruídas. Trata-se do caso mais dramático deste tipo de inundações conhecido em Portugal.
Apesar de se terem verificado várias ocorrências de inundações e alagamentos em quase toda a Península
de Lisboa, foi nas pequenas bacias em torno da capital que se observaram a maior perda de vidas e prejuízos
materiais, refletindo a maior suscetibilidade das condições socioambientais das populações afetadas. A
falta de um Serviço Nacional de Proteção Civil e, portanto, de capacidade de resposta na emergência e
socorro por parte das autoridades públicas foi um fator importante para explicar a mobilização da população
portuguesa no auxílio às vítimas desta catástrofe.
Com este trabalho pretendemos analisar a gestão do risco na época em que ocorreram as inundações
da Grande Lisboa, no que respeito à análise do risco, à avaliação do perigo e à gestão da crise.
A investigação realizada é sustentada pela revisão sistemática da literatura realizada em arquivos públicos
e privados e nas bases PubMed, Scopus, Web of Science e Disasters. Foram também analisados vários documentos
vídeo e áudio que relatam, principalmente, a catástrofe e as intervenções após as inundações.
Os resultados obtidos mostram a inexistência de planeamento preventivo, a vulnerabilidade social
das populações atingidas e as dificuldades na emergência e socorro às vítimas. A excecionalidade da
intensidade das chuvas ocorridas e o incipiente sistema de proteção civil explicam a catástrofe que atingiu
as populações pobres da periferia de Lisboa. O pós-crise foi um momento importante para executar ações
de recuperação e reconstrução e definir medidas de carater preventivo que ainda hoje permanecem.
Palavras-chave: Catástrofe, crise, socorro, recuperação, reconstrução.

Sessão 2 de Comunicações Orais / Session 2 of Oral Communications
Sala / Room: Paleografia

61

XIV Encontro Nacional de Riscos
“Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender com o Passado“
Teatro Paulo Quintela, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
16 e 17 de Julho de 2021

AS CHEIAS DO DOURO – O MODELO DE GESTÃO
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RESUMO
Foi no século XX (1909 e 1962) de onde surgiram relatos das cheias mais impactantes no Douro.
Desde então, a gestão de caudais realizada pelas barragens a montante do Município do Porto e a
criação do Centro de Previsão e Prevenção de Cheias do Douro, através de protocolo publicado no Diário
da Républica, 2.ª Série, n.º 148 de 29/06/1995, o único centro de previsão e prevenção de cheias do País,
em muito tem dirimido consequências tão danosas quanto as cheias anteriores.
Fruto também desse protocolo, existe uma cooperação institucional repartida entre cada uma das
entidades, de acordo com os domínios da sua área de atuação, no que a gestão de situações de crise diz
respeito, com especial enfoque para a Capitania do Porto do Douro, Serviço Municipal de Proteção Civil
do Porto (SMPC Porto), Bombeiros Sapadores do Porto e Administração dos Portos do Douro, Leixões
e Viana do Castelo, SA.
A gestão da informação com que se inicia a fase de mitigação, deriva da emissão de comunicado
hidrológico por parte da Capitania do Porto do Douro, levando por sua vez o SMPC Porto a lançar o
respetivo aviso à população e apoiar na salvaguarda de pessoas e bens.
Inicia-se portanto o ciclo de gestão da emergência.
A adequação e tipificação de meios envolve-nos na fase de preparação, na medida que atendendo às
características espectáveis das cheias, diferentes necessidades vão sendo identificadas por parte dos moradores
e serviços. Não sendo possível mitigar por completo todos os riscos, as medidas de preparação, concorrem
para a redução dos impactos dos riscos residuais.
As medidas levadas a cabo na resposta, considerando os meios pré posicionados ou a adequação, com
a solicitação de meios diferenciados, atendendo ao cenário vivenciado de cheias, relevam a proficuidade
do planeamento e da mitigação.
A fase de recuperação, com o apoio aos residentes no retorno à normalidade, reposição de bens em
habitações e serviços, identificando estragos, recuperando infraestruturas poderá ser a fase com maior
duração no tempo, felizmente, no município do Porto fruto do planeamento existente e das boas relações
institucionais, tal não se verifica.
Em suma, uma forte implementação de estratégias de mitigação, coloca-nos num patamar de excelência,
elevando a segurança e o bem-estar da população para patamares cimeiros, em detrimento de ações
altamente visíveis e orientadas para resultados da resposta.
Palavras-chave: Cheias do Douro, gestão de cheias, gestão de situações de crise, emergência e recuperação.
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CHEIAS HISTÓRICAS NO RIO AVE:
UM CONTRIBUTO A PARTIR DO ARQUIVO DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
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RESUMO
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a entidade detentora de um valioso arquivo resultante
da atividade centenária desenvolvida pelos Serviços Hidráulicos. A referência a episódios hidrológicos e
meteorológicos anormais, ou mesmo excecionais, aparecem em centenas de processos, alguns à escala da
bacia e outros com implicações essencialmente ao nível local que também iremos destacar.
Procurando contribuir metodológicamente para o estudo de cheia históricas, este trabalho trata a
informação dos processos arquivados no acervo da Administração da Região Hidrográfica do Norte com
importância para a temática da análise do risco hidroclimático.
Baseando-nos numa metodologia descritiva analisamos 475 processos da série “obras” nos cursos de
água da Bacia Hidrográfica do Rio Ave, no período de 1900 a 1973 e apresentamos os resultados da
abrangência espacial e temporal da manifestação do risco de cheia.
As fontes históricas que analisamos a partir dos processos da APA dão um contributo metodológico
a ter em conta na análise do risco hidrológico e sua avaliação e gestão na bacia hidrográfica do rio Ave.
As cheias e os temporais associados provocaram, ao longo do século XX, impactes pouco significativos e
essencialmente sentidos à escala local. No entanto, o estudo destes fenómenos reveste-se de grande
importância histórica no quadro dos riscos hidrológicos, dando um contributo para a identificação dos
prejuízos e das formas de recuperação das áreas afetadas.
Palavras-chave: Fontes históricas, riscos hidrológicos, inundações processos, obras fluviais.
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RESUMO
Há diferentes tipos de circulação da atmosfera que podem gerar condições favoráveis de precipitação
atípica com consequentes inundações. Estas podem suscitar movimentação do fluido com elevada energia
cinética e uma coluna de água acima do valor médio, criando um perfil de velocidade vertical também
atípico que condiciona a força de arrasto. Estas condições favorecem a formação de cenários de inundação,
surgimento de enxurradas, rebentamento de diques, arrasto de detritos, subsidência dos solos, e outros
como risco de cheias e risco de inundações fluviais afetando milhares de pessoas e, outros nomeadamente,
efeitos sociais, políticos, económicos e financeiros. Os resultados do passado fazem aprender a corrigir
erros para o futuro.
Sendo uma análise qualitativa é apresentada uma descrição da física envolvida e da sua interpretação.
A título de exemplo serão apresentadas as inundações recorrentes registadas na zona ribeirinha de Águeda,
a zona envolvente do baixo-Vouga (e.g. Sernada do Vouga, São João de Loure, Angeja e Autoestrada A25
junto ao nó 6), Díli em Timor-Leste, e Luanda em Angola.
A metodologia seguida é sustentada por equações matemático-físicas que descrevem os fenómenos
referenciados e que suscitam inundações atípicas. As equações permitem uma interpretação dos fenómenos
e sempre que possível é considerada uma analogia.
A contribuição qualitativa permite a explicação da interpretação física dos resultados através da
observação de imagem e da adoção de estratégias de intervenção para minimizar o efeito do risco de
cheias e risco de inundações.
Palavras-chave: Inundação, força da água, forte de corte de arrastamento, coluna de água.
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RESUMO
A presença de ravinas é particularmente comum em áreas de montanha. Em muitas regiões, participa
de forma muito influente como processo erosivo, contribuindo para a degradação e perda de solo.Os
processos de erosão hídrica associados à formação de ravinas traduzem-se, frequentemente, em prejuízos
agrícolas, perda da capacidade produtiva dos solos e de perda de qualidade da água, em especial nos
rios, lagos e reservatórios, sendo particularmente frequentes nas regiões semihúmidas e semiáridas dos
países Mediterrâneos. Assumem-se, muito frequentemente, como um fator que contribui para o aumento
dos problemas relacionados com cheias e inundações, por aumentar significativamente a capacidade
de escorrência, especialmente em vertentes recentemente afetadas por incêndios florestais.
No trabalho apresentado pretende-se analisar a variação microtopográfica numa ravina localizada
numa vertente recentemente atingida por incêndio florestal, na Serra de Santa Justa (Valongo).
Foi colocada numa secção da ravina uma ponte de erosão com cerca de 2 metros e registado os
valores de variação microtopográfica no perfil transversal da ravina entre os meses de outubro de 2020
a janeiro de 2021.
Os resultados sugerem pequenas variações na morfologia do canal da ravina que indicam processos
erosivos ativos na área de estudo, responsáveis pela perda de solo.
Palavras-chave: Processo de erosão hídrica, ravinas, serra de Santa Justa (Valongo), Norte de Portugal.
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RESUMO
Bombeiros e polícias constituem dois grupos profissionais fundamentais na sociedade atual. Contudo,
apresentam risco de adoecimento psicológico devido à exposição constante aos riscos e perigos das suas
tarefas, como por exemplo incêndios florestais de larga amplitude ou inundações fluviais acompanhadas
de cheias ou derrocadas, e com consequências associadas à perda de bens e vidas humanas, quer nas
populações, quer nos profissionais envolvidos. A sua saúde mental no trabalho, sobretudo em tempos
de pandemia, ganha importância crescente, sendo importante refletir sobre a forma como estes
profissionais enfrentam (coping) o seu stress nas inúmeras exigências das tarefas. Pretende-se apresentar
uma revisão da literatura que identifica e caracteriza programas de gestão de stress e estratégias de
coping utilizados por bombeiros e polícias.
Através de uma pesquisa na base bibliográfica EBSCO realizada em Abril de 2021, foram identificados
8 estudos empíricos com aplicação de programas de gestão de stress e promoção de coping adequado
(nomeadamente focado na tarefa e não de evitamento), sendo 5 para polícias e 3 para bombeiros.
Verificou-se que os programas podiam ser de 10 a 16 horas e ter a duração de várias semanas, apresentando
sobretudo conteúdos psicoeducativos de gestão do stress, resiliência, empatia, inteligência emocional,
estratégias de coping e suporte social ou apoio interpares. Podiam ainda ser em formato grupal ou
individual e incluir atividades como exercício físico, relaxamento ou técnicas de meditação. Do ponto
de vista metodológico, alguns programas apresentavam ainda um follow-up de 3 ou 6 meses e incluíam
um grupo de intervenção e um grupo de controle.
Sabendo-se que as estratégias de coping disfuncionais se associam a níveis superiores de stress, à
presença de sintomas de stress pós-traumático e a problemas de saúde mental, é fundamental desenvolver
programas de gestão de stress como forma de prevenção e de promoção da saúde mental no trabalho,
nomeadamente quando a pandemia COVID-19 afetou fortemente as tarefas de bombeiros e polícias.
Palavras-chave: Stress, coping, polícias, bombeiros, revisão da literatura.
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RESUMO
Os processos de erosão hídrica, de per si, nem sempre afetam áreas de interesse económico. No
entanto, mesmo que a perda de solo e de produtividade seja considerada, no seu conjunto, de menor
importância, os efeitos secundários podem traduzir-se em grandes prejuízos. O aumento da escorrência,
em detrimento da infiltração, é responsável, por exemplo, pela perda da qualidade das águas superficiais.
O material deslocado pode ser depositado em áreas de elevado interesse económico, podendo destruir
produções mais rentáveis, ou, em certos casos, atingir rios e ribeiros que, em ponta de cheia, transportarão
maior quantidade de carga sólida do que anteriormente.
Muitas vezes, as formas da superfície da Terra e a dinâmica do território são total ou parcialmente
artificiais, influenciadas pela ação do Homem. Nas áreas florestais a escolha dos tipos de povoamento
florestal influência a dinâmica das vertentes interferindo nos processos de erosão. Com especial impacto,
os incêndios florestais, são responsáveis pela destruição da vegetação elevando, desta forma, a eficácia
e a intensidade dos processos erosivos.
No trabalho apresentado pretendeu-se analisar as alterações ocorridas no solo numa vertente
recentemente incendiada, a partir da instalação de 3 parcelas de erosão. O período de análise iniciou-se
em outubro de 2020 e cessou em abril de 2021.
Os resultados sugerem valores de perda de solo não negligenciáveis, bem como, um aumento
substancial do índice de pedrogosidade, o que indica, uma ação erosiva particularmente intensa na
vertente. Ainda que em fase preliminar, o estudo reforça a necessidade da intervenção em vertentes
afetadas por incêndios florestais no sentido de mitigar os problemas relacionados com a perda de solo
visando, desta forma, a redução das vulnerabilidades.
Palavras-chave: Processo de erosão hídrica, perda de solo, serra da Folgosa (Maia), Norte de Portugal.
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RESUMO
A European Agency for Safety and Health at Work tem demonstrado, nos seus mais recentes relatórios,
uma preocupação crescente com os riscos psicossociais emergente no trabalho. Ora, os cenários de
atuação dos bombeiros expõem-nos frequentemente a situações de risco e, consequentemente, a uma
maior probabilidade para o desenvolvimento da perturbação de stress pós-traumático (PTSD). São
geralmente os primeiros a chegar e intervir, sendo expostos a inúmeros estímulos sensoriais potencialmente
perturbadores, bem como experiências emocionais e cognitivas. Algumas ocorrências para as quais são
chamados aumentam o risco de desregulação emocional, que, por sua vez marca o risco de maiores
dificuldades relacionadas com os sintomas e comorbidade psiquiátrica.
Foi efetuada na EBSCO uma revisão da literatura sobre a prevenção da PTSD, pretendendo
identificar variáveis associadas e formas de prevenção. Encontraram-se 18 artigos de tipo empírico, os
quais associam PTSD a depressão, ansiedade, burnout e saúde mental, sugerindo a necessidade de
intervenção que promova estratégias de coping, resiliência e suporte social, salientando-se também a
importância de determinadas variáveis do contexto organizacional.
Assim, reduzir os riscos cujas manifestações irão afetar o amanhã, é trabalhar na prevenção,
promovendo melhores condições de trabalho, potenciando competências de coping e resiliência, e
proporcionando estratégias e ferramentas para reduzir a exposição a processos e situações potencialmente
perigosas. Só assim estaremos a promover a longo prazo a saúde mental e o bem-estar psicológico. Ora,
devido à atual pandemia COVID-19, as exigências colocadas aos bombeiros aumentaram, sendo
importante investir na prevenção.
Palavras-chave: Bombeiros, prevenção PTSD, saúde ocupacional, revisão literatura.
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RESUMO
As maiores cidades Amazonidas enfrentam problemas históricos de desigualdades socioambientais,
a despeito do Brasil, com ocupação de áreas insalubres e potenciais a desastres, em especial os relativos
a inundações.
Essa questão requer um exercício que considere as diferenças regionais existentes na própria Amazônia
Brasileira, como que em um jogo de escalas, com expressões de desastres ambientais.
A despeito de desastres ocorridos na Amazônia Setentrional Brasileira relativos a inundações, faz-se
referência a cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Esta, em 5 de junho de 2011, entrou em
Estado de calamidade pública devido às fortes chuvas na região. A cidade de Boa Vista-RR ficou isolada,
pois, as rodovias federais (principal modal de transporte) BR-174 e BR-401 permaneceram interditadas
para tráfego por mais de 1 mês.
A planície de inundação do Rio Branco (principal drenagem da cidade) foi totalmente preenchida,
e com a impossibilidade de escoamento, as águas ficaram acumuladas em seu transbordo, ocupando o
leito maior e excepcional das principais drenagens. O evento de inundação assumiu proporções inesperadas,
porém passíveis de serem previstas e mesmo de se trabalhar de forma a minimizar os impactos sobre a
população, a qual sofreu principalmente com perdas materiais.
Entender as dinâmicas biofísicas e socioeconômicas foram e são fatores preponderantes na análise do
risco a inundação e para a cidade de Boa Vista a consideração de fatores regionais como pluviometria,
hidrografia, formação geomorfológica (declividade e altimetria), e fatores externos como eventos ENOS
(El Niño Oscilação Sul) associados a aspectos socioeconômicos (renda per capita, tipo de residência,
escolaridade) locais e regionais foram a base para analisar como as inundações ocorrem, quais elementos
contribuem para sua evolução e quais são os agentes sociais mais atingidos.
A consulta a bancos de dados governamentais nacionais como Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e Instituto Nacional de Pesquisas Espacias (INPE) foram essenciais para obtenção de
dados socioeconômicos e de geovisualização (imagens de satélite), respectivamente, bem como imagem
de satélite em escala de detalhe (Landsat 8) obtidas do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) se
constituiram em importante instrumental para a construção de um mapeamento que forneceu apontamentos
em escala de 1:200.000.
As análises integrando fatores biofísicos e socioeconômicos foram essenciais para se montar um
quadro geoespacial do risco a inundação na cidade de Boa Vista e apontar áreas potencialmente perigosas
e socialmente vulneráveis, corroborando para situar espacialmente áreas propícias ao uso do solo e
ocupação urbana.
Palavras-chave: Risco, desastre, inundação, Amazônia.

70

Sessão de Posters / Poster Session

XIV Encontro Nacional de Riscos
“Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender com o Passado“
Teatro Paulo Quintela, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
16 e 17 de Julho de 2021

ESTUDO DAS INUNDAÇÕES DO RIO MONDEGO A JUSANTE DA CONFLUÊNCIA DO
RIO CEIRA ATÉ À PONTE AÇUDE

Teresa Fragoso
Instituto Politécnico de Coimbra
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, Departamento de Engenharia Civil (Portugal)
terefrag@isec.pt
João Bravo
Instituto Politécnico de Coimbra
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, Departamento de Engenharia Civil (Portugal)
joaopedrobravo15@gmail.com
Alexandra Ribeiro
Instituto Politécnico de Coimbra
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, Departamento de Engenharia Civil (Portugal)
alexr@isec.pt
António Correia
Instituto Politécnico de Coimbra
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, Departamento de Engenharia Civil (Portugal)
antonio.correia@isec.pt
RESUMO
O presente estudo presente analisar o fenómeno recorrente de inundações que ocorrem no troço do
Rio Mondego adjacente à Cidade de Coimbra. É amplamente conhecido este fenómeno catastrófico que
não raras vezes provocou inundações, tanto na zona da Baixa de Coimbra, como nas planícies dos arrozais
de Montemor-o-Velho. Apesar de ser um fenómeno bem conhecido, ainda não se verifica, infelizmente,
uma metodologia científica de apoio à decisão, no sentido de antecipar estes danos que inclua um aviso
atempado às populações.
É portanto o objetivo primordial deste estudo, desenvolver uma metodologia de previsão de cheias
com a utilização de software de modelação dinâmica.
O rio Mondego drena uma bacia com uma área total de 6645 km², tem uma orientação dominante
Nordeste-Sudoeste. O troço em estudo tem início na secção imediatamente a jusante da confluência do
Rio Ceira com o Rio Mondego e termina na secção imediatamente antes da Ponte do Açude, com uma
extensão de cerca de 6 km.
O software utilizado foi o programa de análise dinâmica Hec-Ras. O Hec Ras é um pacote integrado
de programas de análise hidráulica capaz de executar cálculos do perfil da superfície da água com escoamento
constante, realizar a modelação de escoamento variado unidimensional e bidimensional, modelar o
transporte de sedimentos e a análise da qualidade da água e outros cálculos hidráulicos. Uma vez que no
presente trabalho se pretendem analisar áreas inundadas, foi utilizada a extensão do programa, Hec-Ras
2D Modeling (River Analysis System).
Os principais resultados obtidos referem-se a valores de áreas inundadas para diferentes cenários de
precipitação. Este estudo tem potencial para servir de base ao planeamento de operações de Proteção
Civil, envolvendo o aviso às populações, em situações de precipitações elevadas na bacia hidrográfica do
Rio Mondego.
Palavras-chave: Modelação, inundações, Mondego.
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RESUMO
Um dos mais importantes fenómenos naturais responsáveis por perdas humanas, económicas,
patrimoniais e ambientais são as inundações, nomeadamente as que decorrem de eventos de cheia fluvial.
Os seus efeitos podem ser mitigados com base na implementação de medidas restritivas ou na construção
de obras de controlo, cujo planeamento e gestão do risco pode ser fundamentado com recurso a modelos
hidrológicos e hidráulicos. O presente estudo de caso tem por objetivo a delimitação da zona inundável
de um corredor fluvial, de forma a constituir elementos de base para o dimensionamento de soluções de
conservação e reabilitação fluvial. Pretende-se quantificar a hidrologia da bacia e as variáveis hidrodinâmicas
do escoamento, atendendo a cenários de eventos extremos.
A área de estudo envolve um trecho situado na foz da Ribeira de Corgas, na confluência com o Rio
Zêzere, localizado na Quinta Branca, Covilhã, onde têm ocorrido cheias devido a precipitações intensas que
originam a inundação de campos agrícolas e de infraestruturas. O trecho apresenta um traçado pouco
sinuoso, com 1258 m de comprimento, secção composta de largura regular e leito aluvionar com 0,65 %
de declive médio. As margens estão envoltas por um corredor ripícola com vegetação lenhosa autóctone e
o leito de cheia é ocupado por zonas agrícolas cultivadas e pastagens.
A cheia centenária e o respetivo hidrograma foram obtidas por aplicação do modelo HEC-HMS
(Hydrology Engineering Center - Hydrologic Modeling Systems) para um evento de precipitação com intensidade
variável calculada com base nas curvas IDF (Intensidade-Duração-Frequência) e utilizando o modelo do
hidrograma unitário sintético do SCS (Soil Conservation Service). As alturas e velocidades do escoamento
foram determinadas por aplicação do modelo HEC-RAS (Hydrologic Enginering Centers - River Analysis
System) tendo por base o perfil longitudinal e as secções transversais definidas ao longo do trecho e levantadas
a partir de informação topográfica disponível e complementada com inspeção ao local. Admitiram-se
diferentes condições fronteira a jusante de modo a simular o efeito da zona inundável do Rio Zêzere.
Palavras-chave: Simulação numérica, inundação fluvial, estudo de caso.
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