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“O ordenamento do território tem, portanto, como base o conhecimento das 

formas do relevo e das características climáticas, hidrológicas e biogeográficas da 

região, objectos de estudo da Geografia Física. Por isso, sem embargo de 

encontrarmos o geógrafo numa fase adiantada dos trabalhos de ordenamento, 

teremos sempre de o encontrar na fase inicial , no momento da definição dos 

suportes físicos”.

(Fernando Rebelo, 1994)

Resumo:

O desenvolvimento dos estudos preparatórios de caracterização, associados ao 
processo de elaboração do Plano Diretor Municipal de 2ª geração do concelho da Figueira da 
Foz, e em particular a delimitação da Reserva Ecológica Nacional (e logo, numa fase posterior 
da Estrutura Ecológica Municipal), veio reavivar questões antigas sobre a dificuldade de 
articulação entre os Planos Municipais de Ordenamento do Território e as Cartas de Riscos 
Naturais dos territórios municipais entretanto definidos nos Planos de Defesa da Floresta 
contra Incêndios ou nos Planos Municipais de Emergência e Proteção Civil. No momento em 
que se pretendem delimitar as diferentes condicionantes biofísicas do território, nas quais 
obrigatoriamente devem ser enquadrados os riscos naturais, constata-se que alguns deles não 
são considerados. 

O principal objetivo deste artigo passa assim pela definição dos diferentes riscos 
naturais deste território de caraterísticas físicas muito particulares, com base num conjunto 
de metodologias que foram sendo definidas pelos diferentes organismos que tutelam estas 
áreas temáticas, e de que resultaram a delimitação das “zonas ameaçadas pelo mar”, “zonas 
ameaçadas pelas cheias”, “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, “áreas de 
instabilidade de vertentes” e áreas com risco de incêndio florestal”, que num momento final, 
deverão vir a integrar a Reserva Ecológica Nacional.

Palavras-chave: PDM. REN. Riscos naturais. Condicionantes Biofísicas em Planeamento.
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Abstract:

The preparatory studies carried out to develop the second generation Master Plan of 
Figueira da Foz, and in particular the delimitation of the National Ecological Reserve (and at 
a later stage the Municipal Ecological Structure) revived old questions about the difficult 
articulation between the Municipal Master Plans and the natural hazards maps of municipal 
territories included in the meantime in the Forest Fire Prevention Plans or Civil Protection 
and Emergency Municipal Plans. When the time comes to characterize the different 
biophysical constraints of the territory, in which natural hazards necessarily have to be 
included,, we realize that some of them are not considered.

The main aim of this paper is thus to define the different natural hazards of this 
territory with very particular physical characteristics, based on a set of methodologies that 
have been defined by the different bodies in charge of these areas. These methods have led 
to the delimitation of “areas threatened by the sea”, “flood-threatened areas”, “areas at 
high risk of soil erosion by water”, “areas of slope instability” and “areas at risk of forest 
fire,” which should ultimately be incorporated into the National Ecological Reserve.

Keywords: Municipal Master Plan. National Ecological Reserve. Natural hazards. Territory 
biophysical constraints.
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1. Introdução

O processo de planeamento municipal em Portugal baseia-se numa estrutura complexa de 
normas, organizadas de forma avulsa e que em nada têm vindo a favorecer o desenvolvimento 
processual de instrumentos fundamentais para o ordenamento e desenvolvimento territorial.

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial apresenta uma articulação 
pouco consentânea com o pretendido com os riscos naturais, uma vez que apenas faz uma 
referência em todo o seu articulado1, algo que deixa transparecer alguma debilidade em termos 
dos principais objetivos procurados.

Existe, assim, um vazio legal em relação à obrigatoriedade de delimitação de uma 
Carta de Riscos Naturais que acompanhe os elementos do Plano Diretor Municipal (PDM). Em 
contraponto surge o Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil (PMEPC), que sendo 
obrigatório, não se desenvolve naturalmente em paralelo com a elaboração ou revisão dos 
PDM´s e que por norma é elaborado por diferentes equipas de trabalho, retirando-lhe por isso 
qualidades indispensáveis na definição das estratégias municipais.

É neste quadro de indefinição que se desenvolve este paper, onde, com base nas diferentes 
metodologias definidas por diferentes organismos da Administração Central e em sintonia com 
os trabalhos preliminares tendentes à elaboração do PDM, se equaciona a delimitação da 
Reserva Ecológica Nacional (REN), a qual por recente imposição legal vai contemplar um grupo 
de áreas de prevenção dos riscos naturais.

2. Objetivos

Com vista ao processo de revisão do PDM da Figueira da Foz (ou elaboração de um PDM 
de 2ª geração) pretendeu-se desenvolver uma metodologia de trabalho integrada, em que os 
estudos de caracterização se viessem a interligar com a totalidade dos instrumentos em vigor, 
gerando assim uma base atual e de real incidência territorial.

Um dos objetivos primordiais foi o de apresentar as metodologias recentes de delimitação 
dos diferentes riscos naturais, baseados nas orientações implícitas na atual legislação nacional, 
nomeadamente no âmbito dos PMEPC e da REN.

Assim, e no âmbito do PMEPC foram delimitados os riscos associados à “erosão e galgamentos 
costeiros”, às “cheias e inundações” e aos “incêndios florestais”, enquanto no âmbito da REN 
delimitaram-se as “Áreas de Prevenção de Riscos Naturais” (zonas ameaçadas pelo mar, zonas 
ameaçadas pelas cheias, áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e as áreas de instabilidade 
de vertentes). Como pode ser observado vai existir sobreposição em determinados riscos.

3. Os riscos naturais e o planeamento municipal

Parece ser inequívoco quando nos debruçamos sobre as atuais políticas de ordenamento do 
território e urbanismo (e mesmo tendo em consideração o muito que tem vindo a ser realizado) 

1 Referindo-se assim à alínea h) do art. 3.º “acautelar a proteção civil da população, prevenindo os efeitos decorrentes 
de catástrofes naturais ou da ação humana”.
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que muitas áreas não estão ainda totalmente coordenadas com as políticas de proteção 
civil, facto que provoca muitos constrangimentos ao processo de planeamento municipal, o 
que forçosamente terá repercussões na qualidade do resultado final dos planos. Acresce que 
as propostas de ordenamento, muitas vezes, não refletem a realidade do território por não 
terem em consideração os riscos naturais em presença. Esta situação evidencia, assim, alguma 
fragilidade do processo de planeamento em Portugal, bem como a desarticulação sectorial 
entre organismos, e mesmo pode afirmar-se, entre as políticas.

O quadro legal em vigor, e que nos permite enquadrar as questões relacionadas com 
os riscos naturais e o planeamento territorial, apresenta-se desconectado e temporalmente 
desfasado, em muito motivado pelas constantes alterações e adaptações que a legislação 
nacional e europeia tem vindo a observar. Igualmente relevante é o facto da tutela destas 
áreas se encontrar repartida por dois ministérios, o que, como se compreende, favorece a 
descoordenação e, acima de tudo, o próprio momento de preparação e de publicação das 
diferentes normas legais.

As políticas de “Ordenamento do Território e Urbanismo” tornam-se efetivas com a 
entrada em vigor da sua Lei de Bases (Lei n.º 48/98, de 11 de agosto), a qual já tem em 
consideração o acautelar a proteção civil da população, prevenindo os efeitos decorrentes de 
catástrofes naturais. No entanto, a avaliação dos perigos e riscos encontra-se praticamente 
omissa na definição dos objetivos do ordenamento do território e do urbanismo, bem como na 
discriminação do fundamento técnico dos instrumentos de gestão territorial e dos interesses 
públicos com expressão territorial - Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de setembro e subsequentes 
alterações (ZêZeRe, 2007).

Por seu turno, a Lei de Bases da Protecção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de julho) tentou 
colocar um ponto de ordem nesta área, que até então se encontrava praticamente oculta. 
Dois anos passados, a Resolução n.º 25/2008, de 18 de julho, que estabelece os critérios e as 
normas técnicas para a elaboração dos PMEPC, faz uma transposição da Diretiva Comunitária 
para o quadro legal nacional, o que representou um avanço na sua relação com o ordenamento 
do território, tal como se encontra descrito no seu preambulo “nesta revisão estabeleceu-
se também uma maior interligação entre os mecanismos de planeamento de emergência de 
proteção civil e os instrumentos de planeamento e ordenamento do território. Essa interligação 
visa o estabelecimento de sinergias ao nível da identificação de riscos e vulnerabilidades e 
da harmonização de bases cartográficas, considerando-se que os planos de emergência de 
proteção civil devem seguir o disposto no decreto regulamentar que fixa a cartografia a utilizar 
nos instrumentos de gestão territorial” (RCM n.º 25/2008 de 18 de julho).

Neste contexto surgem quatro novos documentos orientadores, lançados pela Autoridade 
Nacional de Proteção Civil (ANPC) e pela Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), o “Manual de Apoio à elaboração e operacionalização de 
Planos de Emergência de Protecção Civil” (ANPC, 2008), o “Manual para a Elaboração, Revisão 
e Análise de Planos Municipais de Ordenamento do Território na Vertente da Protecção Civil” 
(ANPC, 2009), o “Guia metodológico para a produção de cartografia municipal de risco e para a 
criação de sistemas de informação geográfica (SIG) de base municipal” (ANPC e DGOTDU, 2009) 
e o “Manual de Riscos Costeiros - Estratégias de prevenção, mitigação e proteção, no âmbito do 
planeamento de emergência e do ordenamento do território” (ANPC, 2010). Com o intuito de 
uniformizar as regras de utilização da cartografia surge o Decreto Regulamentar n.º 10/2009, 
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de 29 de maio, que fixa a cartografia a utilizar nos instrumentos de gestão territorial, bem 
como na representação de quaisquer condicionantes. Assim sendo, obriga os diferentes planos 
a corresponderem a regras específicas e, sobretudo, a terem bases cartográficas de qualidade 
e produzirem resultados compatíveis.

Para além das normas legais relativas ao ordenamento do território e da proteção civil 
existem outras, ainda mais antigas, que têm de ser tidas em consideração, tal como o Regime 
Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN),e o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, 
que apesar de não ser considerado um instrumento de planeamento nem de proteção civil, já 
demonstrava a importância de delimitar os riscos naturais, nomeadamente as zonas ameaçadas 
pelas cheias e as áreas com riscos de erosão (onde se contemplavam os movimentos em massa 
de vertentes).

Relativamente à REN, peça que se considera como fulcral em todo o processo de 
planeamento municipal, esta foi criada em 1983 pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de julho, na 
sequência da instituição da Reserva Agrícola Nacional (RAN), em 1982. A atual redação do novo 
RJREN, apresentado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, já contempla a definição 
das áreas de prevenção dos riscos naturais2 e que vai um pouco mais além com a publicação 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, a qual estabelece as 
orientações estratégicas, a nível nacional e regional e aponta as diretrizes e critérios para a 
sua delimitação.

No entanto, já no ano de 1998, tinha surgido o Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de 
novembro, o qual pretendeu colmatar a lacuna existente ao nível dos riscos de cheia, obrigando 
à elaboração de cartografia de zonas inundáveis, à escala adequada. Esta abrange os perímetros 
urbanos dos PMOT´s, e constitua um importante contributo na preparação, designadamente, 
de medidas preventivas e de formas de atuação em caso de emergência. Esta tarefa cabe aos 
municípios com áreas urbanas e urbanizáveis atingidas por cheias, nomeadamente as ocorridas, 
no mínimo, desde a década de 60.

4. Suscetibilidade do Município da Figueira da Foz aos riscos naturais 

A problemática da relação entre os riscos naturais e o planeamento, nomeadamente 
na elaboração da delimitação da REN no Município da Figueira da Foz, veio trazer uma 
complexidade que à partida não era esperada, uma vez que a equipa técnica era a mesma que 
elaborou o PMEPC. Na realidade, o recurso a um município que apresenta a quase totalidade 
dos riscos naturais a analisar na elaboração da REN, ou seja, onde a problemática da relação 
entre o planeamento e os riscos naturais, e no caso presente da integração destes últimos na 
delimitação da REN, acabou por se tornar uma tarefa de difícil execução.

Neste contexto, e com o recurso a um município que apresenta muitos dos riscos naturais 
a analisar – Figueira da Foz – vão apresentar-se as bases metodológicas fundamentais na 
delimitação dos diferentes riscos naturais a integrar na REN, isto no contexto da sua relação 
com a Estrutura Ecológica Municipal (EEM) e à posteriori com a Carta de Condicionantes.

2 “Zonas ameaçadas pelo mar”, “zonas ameaçadas pelas cheias”, “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” e 
“áreas de instabilidade de vertentes”.
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4.1. Enquadramento Geográfico

Localizado no centro litoral de Portugal, o concelho da Figueira da Foz encontra-se 
delimitado pelos concelhos de Cantanhede a norte, de Montemor-o-Velho e Soure a leste, de 
Pombal a sul e pelo Oceano Atlântico a oeste, localização que o coloca numa situação geográfica 
extremamente favorável nos contextos regional e mesmo nacional (Figura 1). Ocupando uma 
área de 379,1 km2, correspondente a cerca de 18,4% da área do Baixo Mondego, o concelho 
do ponto de vista físico, é atravessado longitudinalmente pelo rio Mondego, cujo seu estuário 
divide o território municipal em dois grandes setores: um setor norte e um setor sul, os quais 
apresentam historicamente dinâmicas demográficas e socioeconómicas bem distintas.

Numa análise morfológica, este território é marcado no seu setor centro-ocidental por uma 
linha de relevos estruturais de origem tectónica, a qual apresenta uma direção sensivelmente 
de ONO-ESSE e, variando sensivelmente entre os 100 e os 250 metros de altitude, cria uma 
barreira física em forma de esporão entre os setores setentrional e meridional, sendo definida 
pelas serras da Boa Viagem e das Alhadas, cujo extremo ocidental é o Cabo Mondego.

Relativamente às características climáticas, este território apresenta um clima de 
tipo mediterrâneo, um pouco à semelhança da realidade de todo o litoral da Região Centro, 
modificado localmente pela topografia associada à serra da Boa Viagem, pela proximidade do 
Oceano Atlântico e também pela presença do estuário do rio Mondego, aí associando-se ainda 
as modificações impostas pela morfologia urbana da própria cidade da Figueira da Foz.

Figura 1
Enquadramento territorial do Concelho da Figueira da Foz.
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Em termos demográficos, o concelho da Figueira da Foz apresentava, no ano de 2011, um 
total de 62105 habitantes, dos quais 33607 indivíduos residiam nas freguesias do núcleo urbano, 
sendo de referir que na última década se verificou um ligeiro decréscimo populacional (-0,79%, 
valor correspondente a uma perda de 496 habitantes).

A estrutura etária da população residente reflete uma crescente diminuição das classes 
mais jovens, prosseguida pelo aumento das classes mais idosas, o que espelha de modo bastante 
claro a crescente tendência para o envelhecimento da população, em particular nos setores 
rurais e no urbano histórico de S. Julião e Buarcos.

Parece ser inquestionável que estas características demográficas (quer em termos urba-
nos, quer em termos rurais) assim como as relacionadas diretamente com a extensa linha de 
costa (cerca de 40 km) e com presença do vasto estuário (que se encontra delimitado em 
“pleno” mundo urbano) devem ser assumidas peças fundamentais em toda a delimitação da 
suscetibilidade3 dos riscos naturais no território municipal4.

Num contexto territorial e humano como aquele que se acaba de observar, a susceptibili-
dade que o município da Figueira da Foz apresenta é extremamente elevada. A extensa linha 
de costa a ocidente, com as obras de engenharia entretanto efetuadas, a importância que o 
rio Mondego assume na relação entre o continente e o oceano e as extensas matas que ocupam 
mais de metade do território municipal, torna a suscetibilidade deste concelho a diferentes 
riscos, como extremamente elevada.

4.2. Zonas ameaçadas pelo mar

A extensa linha de costa que o município apresenta, bem como todo o conjunto de obras 
de engenharia que foram sendo realizadas ao longo das últimas décadas, em particular a sul da 
foz do rio Mondego5, promovem grande dinâmica em termos erosivos no litoral deste município 
da Região Centro.

Uma vez que a esmagadora maioria do trecho costeiro do município se desenvolve, à 
exceção do setor do Cabo Mondego, em setores de costa arenosa baixa, ele vai apresentar 
condições de base no efetivar de processos associados à erosão costeira6.

3 A Suscetibilidade de um território expressa as condições que esse território apresenta face à ocorrência potencial de 
um fenómeno danoso, como as que derivam da topografia e ocupação do solo, ou por outras palavras, define se um território 
é mais ou menos suscetível, contribuindo melhor ou pior para que o fenómeno se verifique e que, eventualmente, adquira um 
potencial destrutivo significativo.

4 Neste contexto e para uma melhor perceção, tratamento e análise do risco tornou-se fundamental assumir a plena 
noção dos conceitos que lhes estão subjacentes reportando-se assim as seguintes noções e que se pode observar na bibliografia 
de diferentes autores (VaRnes, 1984; Rebelo, 2001; 2005; ZêZeRe, 2100). Assim, Risco é o produto da perigosidade pelo dano 
potencial, ou de forma mais particular, o produto da Probabilidade x Suscetibilidade x Vulnerabilidade. Podendo assim definir-
se por probabilidade de uma perda, o que depende de três fatores: Perigosidade, Vulnerabilidade e Exposição. Quanto à 
Vulnerabilidade,esta vai expressar o grau de perda a que um determinado elemento em risco está sujeito. Elemento em risco 
é uma designação genérica para populações, bens, atividades económicas, ambiente e património, expostos à perigosidade. 
A vulnerabilidade destes elementos designa a sua capacidade de resistência ao fenómeno e de recuperação após a ocorrência 
do mesmo. Já a Perigosidade assume-se como o produto da Probabilidade e da Susceptibilidade, ou seja, é “a probabilidade 
de ocorrência, num determinado intervalo de tempo e dentro de uma determinada área, de um fenómeno potencialmente 
danoso” (VaRnes, 1984), ou “um evento físico potencialmente danoso ou atividade humana que possa causar perda de vidas ou 
ferimentos, danos em bens, interferência social e económica ou degradação ambiental” (UN/ISDR, 2004).

5 Os dois molhes de porto, assim como os diferentes espigões de proteção à erosão costeira subsequente.
6 A erosão costeira ao apresentar-se como um fenómeno que decorre da interação dos agentes erosivos (mar e vento) 

com a superfície continental, medindo-se em termos de taxa de recuo médio da linha de costa durante um período suficien-
temente longo, deve ser entendida no caso em análise, como um processo dinâmico de desagregação, transporte e deposição 
de materiais. 
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Para norte deste acidente litoral observa-se uma faixa de praia arenosa onde as ações 
antrópicas e as condições naturais poderão vir, no futuro, a apresentar indicadores algo 
preocupantes, muito por força da necessidade de proteção do litoral a sul da praia da Vagueira. 
Para sul constatam-se dois setores distintos: entre este e a embocadura do Mondego, a evolução 
tem vindo a mostrar crescimento da praia de Buarcos e Figueira da Foz, com modificações 
pontuais de caráter sazonal, em particular a norte da muralha de Buarcos.

A sul da foz do rio Mondego, e relativamente associado à construção dos molhes do 
porto da Figueira na década de 60 do século passado, encontram-se os locais mais afetados 
pela erosão costeira, resultado último da implementação de obras de engenharia realizadas no 
último meio século com vista à proteção das áreas habitacionais. Na maior parte deste setor o 
risco é elevado, observando-se mesmo valores extremos na Cova-Gala, Costa de Lavos e Leirosa 
(Figura 2).

Aliás, na sequência deste fator, e associado, muitas vezes não só à construção de esporões 
de proteção que foram implantados em função da edificação do molhe sul do porto da Figueira, 
mas também a áreas fragilizadas por força da crescente pressão antrópica exercida sobre o 
sistema, o processo de erosão na linha de costa tem vindo a acelerar-se através da abertura 
de corredores de deflação, observando-se assim um incremento do potencial dos galgamentos 
costeiros, processo que, na costa sul do município da Figueira da Foz, ganha contornos muito 
preocupantes através de galgamentos costeiros que ocorrem quando o espraio da onda passa a 
linha da crista dunar (Figura 3). 

Assim, e em termos das zonas ameaçadas pelo mar na costa do município da Figueira da 
Foz, entendidas de acordo com o articulado no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, estas 
compreendem as áreas suscetíveis de serem inundadas por galgamento oceânico, incluindo os 
locais com indícios e ou registos de galgamentos durante episódios de temporal, e que foram 
descritos anteriormente por Rebelo (1978).

Figura 2
Evolução da erosão da duna primária da Praia da Costa de Lavos.
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A delimitação destas zonas corresponde ao efeito combinado de quatro componentes: a 
cota do nível médio do mar, a elevação da maré astronómica, a sobre-elevação meteorológica 
e o espraio da onda. O limite inferior das zonas ameaçadas pelo mar corresponde à linha de 
máxima preia-mar de águas vivas equinociais (andRade et al., 2010).

Figura 3
Risco de erosão costeira no município da Figueira da Foz.
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4.3. Zonas ameaçadas pelas cheias7

Num território municipal onde a presença do rio Mondego (e seus afluentes) se manifestou 
e interferiu decisivamente na vida dos cidadãos ao longo dos séculos, a questão das cheias 
e inundações foram sempre situações comuns. Estas ocorrem fundamentalmente em função 
da elevada precipitação observada num determinado período de tempo, das caraterísticas 
geológicas de impermeabilidade dos solos da bacia hidrográfica, no caso particular do rio 
Mondego, podem ainda ser potenciadas por força de um anormal escoamento associado à 
situação de obstrução a jusante em função das marés. Salienta-se ainda que poderão também 
ocorrer situações de inundações rápidas associadas a precipitações anormalmente elevadas 
por força de condições atmosféricas adversas, observando uma resposta limitada da rede de 
escoamento de águas pluviais, em particular, quando associado aos espaços urbanizados da 
zona urbana.

As zonas ameaçadas por cheias atingem apenas uma parte do município, cerca de 14,8% 
do território8, sendo natural que os lugares mais próximos do rio Mondego e dos seus principais 
afluentes no município sejam aqueles que se apresentam como os mais suscetíveis de serem 
atingidas por estes eventos - lugares associados às freguesias de S. Julião, S. Pedro, Vila Verde, 
Lavos e Maiorca - embora as freguesias de Paião, Alqueidão, Borda do Campo e Santana possam, 
por força das suas relações com o rio Mondego e com o próprio rio Pranto, apresentar também 
alguns problemas, ainda que tradicionalmente estes sejam manifestamente de menor dimensão.

Para além das cheias diretamente relacionadas com as precipitações de índole regional 
na bacia hidrográfica do rio Mondego, existe ainda a possibilidade das freguesias urbanas de 
Buarcos, S. Julião e Tavarede serem afetadas por cheias repentinas associadas a algumas 
das ribeiras que descem o flanco sul da serra da Boa Viagem. Com percursos curtos, estas 
ribeiras respondem de forma rápida a precipitações intensas, pelo que é normal que estas 
sejam causadoras de constrangimentos nas zonas mais baixas da cidade, em grande parte 
associados a questões de maior impermeabilização dos vales, mas também a um deficit da rede 
pluvial destes setores baixos. Estas ocorrências podem ainda ser agravadas quando associadas 
a situações de preia-mar (Figura 4).

4.4. Áreas com instabilidade de vertentes

Por força das características morfológicas do território municipal, onde os declives 
elevados são pouco significativos, as áreas com instabilidade de vertentes apresentam uma 
representatividade pouco relevante (cerca de 2,53% de todo o município), tendo que a sua 
delimitação sido efetuada com base na avaliação da suscetibilidade à ocorrência de movimentos 

7 As inundações apresentam-se como fenómenos hidrológicos que tanto se podem encontrar associados a factores 
naturais (precipitação e cursos de água), como associadas a fatores tecnológicos (rutura de “barragens”). Por força da habi-
tual confusão entre as designações de cheia e inundação deve ser esclarecido que ao longo do plaino, as cheias encontram-se 
intrinsecamente ligadas ao extravasamento dos cursos de água dos seus leitos, logo é correcto afirmar que todas as cheias 
provocam inundações, contudo, é incorreto assumir o contrário, já que nem todas as inundações resultam da ação de cursos 
de água.

8 Consideraram-se como zonas ameaçadas pelas cheias as áreas suscetíveis de inundação por transbordo de água do 
leito dos cursos de água devido à ocorrência de caudais elevados. A delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias processou-
se de forma diferenciada em função do uso e ocupação do território, baseia-se nos impactos negativos que poderão provocar 
(RodRigues, 2010).
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de massa em vertentes a nível municipal, com a aplicação do modelo do Valor Informativo 
(ZêZeRe, 2002)9.

No procedimento de delimitação das áreas de instabilidade de vertentes, foram 
considerados os seguintes fatores de predisposição: declive, exposição das vertentes, curvatura 

9 As escarpas naturais são delimitadas e incluídas na REN enquanto áreas de instabilidade de vertentes (AndRade et al., 
2010).

Figura 4
Zonas ameaçadas pelas cheias no município da Figueira da Foz.
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das vertentes (perfil transversal), litologia e coberto vegetal/uso do solo (tabela I). Foi também 
efetuado um levantamento das ocorrências de movimentos de massa registados em todo o 
concelho, com recurso a interpretação de modelo digital do terreno, ortofotomapas e trabalho 
de campo.

Quando se está na presença de um Si com valor igual a zero (0) atribuiu-se o Valor 
Informativo (Vi) da variável com o valor mais baixo (-1.639910173), para desta forma não 
comprometer os resultados finais. Os valores obtidos na coluna do valor informativo representam 
a maior ou menor probabilidade de ocorrência de movimentos de massa de vertentes (MMV), 
obtendo-se assim as áreas de instabilidade de vertentes. De salientar que quanto maior for o 
Vi, maior será a probabilidade de ocorrência de MMV.

Daqui resultou uma fraca representatividade das áreas suscetíveis à instabilidade de 
ver ten tes, associadas particularmente aos declives mais acentuados das vertentes norte 
da serra da Boa Viagem e de algumas das cabeceiras do rio Pranto no território municipal 
(Figura 5).

4.5. Áreas com elevado risco de erosão hídrica do solo

A delimitação das áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, peça que é considerada 
como importante na delimitação da REN, baseia-se na aplicação da Equação Universal de Perda 
do Solo (USLE), adaptada a Portugal continental e à unidade de gestão bacia hidrográfica, 
e traduz-se, por força das caraterísticas morfo-estruturais do território municipal, por uma 
reduzida espacialização, aproximadamente 1,48% (Figura 6).

Este procedimento processa-se em três fases distintas. Numa primeira fase estima-se a 
erosão específica do solo (A), expressa em ton/ha.ano (A=2,24×R×K×LS×C×P) (WischmeieR, 1959; 
WischmeieR e smith, 1978; FeRRo, gioRdano e iovino, 1991). Numa segunda fase estima-se a perda de 
solo específico recorrendo à Razão de Cedência dos Sedimentos (SDR), a qual foi determinada 
a partir de pares de valores de área de drenagem (Ab), expressa em km2, e de SDR, expressa 
em percentagem (SDR=0,332Ab-0,2236) (SCS, 1971; caRdoso, 1984; mitchell e bubenZeR, 1980). 
Por fim, na terceira e última fase determina-se a perda de solo específica (Pse), em ton./ha/
ano (Pse=SDR×A).

4.6. Incêndios Florestais

A dimensão do coberto arbóreo, num território com características como aquelas que se 
conhecem (Figura 7A) sobre recursos agrícolas e florestais, coloca, em termos das condicionantes 
identificadas no PMEPC (CoRdeiRo coord., 2011), a questão dos incêndios florestais e, em particular 
as questões das faixas de proteção. Anualmente os incêndios florestais constituem um flagelo 
para toda a população, tanto a nível nacional, como a nível municipal (Figura 7B). O forte 
mediatismo que o acompanha obriga a que se observe este fenómeno com algum cuidado. Não 
obstante, deve ser referido que este não é propiciador de um número significativo de vítimas 
mortais ou de feridos, mas que não obstante, resulta na maior parte das vezes, em avultados 
prejuízos materiais e danos ambientais elevados. Para além de todas estas consequências 
dramáticas, subsistem ainda a complexidade que se constata de ordem social, e que são muitas 
vezes difíceis de avaliar e quantificar.

A. M. Rochette Cordeiro e C. Mesquita Guimarães



227

Tabela I
Matriz de aplicação do modelo de cálculo do Valor Informativo ao caso do município da Figueira da Foz.

Método Valor Informativo

Factores Variáveis
Si Ni S N Vi

pixel m2 pixel m2 pixel m2 pixel m2 (Si/Ni)/(S/N) Ln((Si/Ni)/
(S/N))

D
ec

liv
es

 (
º)

0-5 2330 58250 11447964 286199100 8621 215525 15161984 379049600 0,35795304 -0,446173945
5-10 3287 82175 2281283 57032075 8621 215525 15161984 379049600 2,534071875 0,403818929
10-15 1334 33350 834320 20858000 8621 215525 15161984 379049600 2,812040453 0,449021564
15-20 633 15825 320420 8010500 8621 215525 15161984 379049600 3,474421332 0,540882483
20-25 386 9650 144513 3612825 8621 215525 15161984 379049600 4,697629669 0,671878777
25-30 286 7150 76259 1906475 8621 215525 15161984 379049600 6,59588866 0,819273316
30-40 197 4925 42853 1071325 8621 215525 15161984 379049600 8,085062551 0,907683384
>40 168 4200 14372 359300 8621 215525 15161984 379049600 20,55845445 1,312990462

Ex
po

si
çõ

es
 V

er
te

nt
e

Plano 120 3000 5539482 138487050 8621 215525 15161984 379049600 0,038098728 -1,419089521
Norte 1517 37925 1347680 33692000 8621 215525 15161984 379049600 1,979689986 0,296597186

Nordeste 2655 66375 1251929 31298225 8621 215525 15161984 379049600 3,72977999 0,571683215
Este 601 15025 1184457 29611425 8621 215525 15161984 379049600 0,892387672 -0,049446438

Sudeste 275 6875 981258 24531450 8621 215525 15161984 379049600 0,492887577 -0,307252128
Sul 351 8775 1113563 27839075 8621 215525 15161984 379049600 0,554358503 -0,256209287

Sodoeste 402 10050 1154117 28852925 8621 215525 15161984 379049600 0,612596631 -0,212825396
Oeste 1091 27275 1345060 33626500 8621 215525 15161984 379049600 1,426531881 0,154281482

Noroeste 1009 25225 1244438 31110950 8621 215525 15161984 379049600 1,425989379 0,154116291

Curvatura 
Vertente

Plana - 2 5564 139100 12993771 324844275 8621 215525 15161984 379049600 0,753095932 -0,123149698
Convexa - 4 1571 39275 1099705 27492625 8621 215525 15161984 379049600 2,512455476 0,400098374
Concava - 1 1486 37150 1068508 26712700 8621 215525 15161984 379049600 2,445904073 0,38843942

Li
to

lo
gi

a

Plano de água 0 0 299866 7496650 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173
Areia de duna 0 0 4709768 117744200 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173
Areias de praia 0 0 138635 3465875 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173

Arenitos conglomeráticos 
de Queridas 0 0 101510 2537750 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173

Arenitos de viso 0 0 15733 393325 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173
Areias de Cantanhede 532 13300 1944007 48600175 8621 215525 15161984 379049600 0,481295938 -0,317587803
Calcários de Tentúgal 0 0 13450 336250 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173

Argilas de Viso 0 0 881 22025 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173
Arenitos de Carrascal 1226 30650 531832 13295800 8621 215525 15161984 379049600 4,054286115 0,607914394

Margas calcárias de São 
Gião 0 0 827 20675 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173

Calcários margosos e 
margas 152 3800 162324 4058100 8621 215525 15161984 379049600 1,646869706 0,216659241

Calcários e calcários 
margosos 1894 47350 142561 3564025 8621 215525 15161984 379049600 23,36563728 1,36857763

Margas e calcários 
margosos 655 16375 65971 1649275 8621 215525 15161984 379049600 17,46170398 1,242086622

Calcários 2172 54300 95293 2382325 8621 215525 15161984 379049600 40,08641426 1,60299721
Areias, Grés e argilas 0 0 876582 21914550 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173

Calcários apinhoados de 
Costa de Arnes 0 0 33540 838500 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173

Arenitos e argilas de 
Taveiro 0 0 17997 449925 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173

Arenitos finos de Lousões 0 0 250214 6255350 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173
Margas e calcários 0 0 189810 4745250 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173

Calcários, margas e calcá-
rios margosos 0 0 89312 2232800 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173

Calcários e margas 0 0 32068 801700 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173
Complexo carbonoso e 
calcários hidraulicos 0 0 126822 3170550 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173

Arenitos de Boa Viagem 1655 41375 1230154 30753850 8621 215525 15161984 379049600 2,366120749 0,374036904
Depóstitos de terraço 0 0 206029 5150725 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173

Formação argilo-gresosa e 
conglomerática de Senhora 

do Bom sucesso
305 7625 1584987 39624675 8621 215525 15161984 379049600 0,33843286 -0,470527476

Aluviões 30 750 2302660 57566500 8621 215525 15161984 379049600 0,022913415 -1,639910173

U
so

 d
o 

So
lo

Áreas agrícolas 1526 38150 4873487 121837175 8621 215525 15161984 379049600 0,550697507 -0,259086889
Tecido Urbano 0 0 820055 20501375 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173
Áreas florestais 7095 177375 7970654 199266350 8621 215525 15161984 379049600 1,565513552 0,194656832

Praias, Dunas e areias 0 0 364403 9110075 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173
Indústria, Comércio e 
Equipamentos gerais 0 0 326421 8160525 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173

Indústria Extractiva 0 0 54394 1359850 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173
Cursos e Planos de Água 0 0 303291 7582275 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173

Áreas Naturais 0 0 449389 11234725 8621 215525 15161984 379049600 0 -1,639910173

M
M

V Sem ocorrências 15153473 378836825 8621 215525
Com ocorrências 8621 215525 8621 215525

Fonte: guimaRães, 2013.
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Figura 5
Áreas com instabilidade de vertentes no município da Figueira da Foz.

O mapa de risco de incêndio florestal da Figueira da Foz (Figura 8) realizado com base 
na metodologia de FReiRe (2002, In: CoRdeiRo coord., 2011), combina as componentes do mapa 
de perigosidade com as componentes do dano potencial (vulnerabilidade e valor) para indicar 
o potencial de perda face ao fenómeno. Analisando o resultado desta metodologia verifica-
se que o risco elevado representa 26,5% do território da Figueira da Foz, enquanto o risco 
muito elevado se verifica em 21,6%, o que perfaz um total de 48,1% com risco elevado e 
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Figura 6
Áreas com elevado risco de erosão hídrica do solo no município da Figueira da Foz.

muito elevado, demonstrando, assim, o reflexo direto da importância da mancha florestal no 
território municipal e das suas relações com o processo de planeamento e ordenamento.

Aliás subjacente ao índice de risco de incêndio extremo encontra-se a sustentabilidade 
da produção florestal de elevado valor económico, assistindo-se por esse facto, nos últimos 
anos ao encurtamento dos ciclos de corte das árvores sob ameaça da sua destruição pelo 
fogo, à diminuição da qualidade da produção, ao abandono crescente da atividade económica 
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que suporta significativas áreas agro-florestais e à perda continuada de rentabilidade e 
competitividade da floresta.

5. Conclusões e discussão

No âmbito da suscetibilidade aos riscos naturais destacam-se os associados aos incêndios 
florestais e às zonas ameaçadas pelas cheias já que são estes os que abrangem maior área do 
concelho da Figueira da Foz (Figura 9A). A extensa área florestal, que cobre a quase totalidade 
dos campos de dunas nos territórios norte e sul da foz do rio Mondego bem como a serra 
da Boa Viagem, associada a condições meteorológicas extremas de altas temperaturas e a 
valores de humidade muito baixos, podem gerar a probabilidade para a ocorrência de incêndios 
florestais, fato que pela proximidade da linha de costa e embora com risco elevado, apresenta 
probabilidade baixa em particular no caso das zonas dunares (Figura 9B).

No que diz respeito às zonas ameaçadas pelas cheias há que salientar a presença de 
uma grande área aluvionar, na qual se enquadra toda a zona do estuário e dos campos do 
Mondego. Perante um período longo de forte precipitação na bacia hidrográfica do Mondego, 
associado a um momento de preia-mar, nestes setores de altitude baixa, podem ocorrer cheias 
e inundações.

As áreas de risco associadas à instabilidade de vertentes e ao elevado risco de erosão 
hídrica do solo são porventura as que em termos espaciais apresentam menor relevância no 
enquadramento do município, já que não há registos atuais destes fenómenos numa escala 

Figura 7
Áreas florestais (A) e áreas percorridas por incêndios entre 2000 e 2012 (B) no município da Figueira da Foz.
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que cause perturbação ao quotidiano dos cidadãos, do território concelhio às atividades e 
viveres.

No presente, e por força das obras de engenharia realizadas no último meio século, na 
linha de costa, as zonas ameaçadas pelo mar, a erosão costeira e os galgamento assumiram-se 
como os risco mais alarmantes do território da Figueira da Foz, não só pela sua dinâmica, mas 

Figura 8
Áreas com risco de incêndio no município da Figueira da Foz.
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também por estarem a colocar em causa alguns dos aglomerados piscatórios e mesmo urbanos 
(Gala), bens e pessoas.

Com este trabalho esperamos contribuir para atenuar os efeitos dos riscos naturais sobre 
as populações, por intermédio da construção de uma base de trabalho que contribua para um 
planeamento eficaz, ponderado e equilibrado, já que se baseia em estudos atuais e permite a 
atualização constante dos diferentes fatores e variáveis.
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