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Luciano Lourenço na Sessão de Abertura do X Encontro Nacional de Riscos e II Jornadas
Técnicas da Federação dos Bombeiros do Distrito de Viseu, a 28 de maio de 2016.
Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.
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Caricatura de Luciano Lourenço, da autoria de Zé Oliveira, em 2009.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço com sua família, no centro de Santa Cruz,
Ilha da Graciosa (Açores), 1992.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Testemunho de
um Serrano

[…] Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes […]
Branquinho da Fonseca
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3,
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.
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Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)
Magnífico Reitor
Senhoras e Senhores Vice-Reitores
Prezados colegas
Caros estudantes

Senhores Funcionários
Estimados familiares e amigos
Minhas senhoras e meus senhores

A tradição académica, que tenho o gosto de honrar, impõe que nesta circunstância
lhes dirija algumas breves palavras, não só porque tal nos foi expressamente solicitado,
mas também porque não me saberei alongar, pois, sendo natural das serras de xisto, que
bem ou mal estudei e para onde me retiro, sempre que tenho oportunidade para tal, e se,
como dizem os geógrafos, “o homem modifica o meio” e “o meio condiciona os homens”,
certamente eu terei ficado indelevelmente marcado pelas paisagens serranas, pelo que,
talvez por isso, seja “homem de poucas falas”, provavelmente porque no erudito dizer de
Goethe: Os montes são mestres mudos e fazem discípulos calados.
Posto isto, as minhas primeiras palavras, são de saudação e cumprimento a todos
aqueles que nos honraram com a sua presença nesta cerimónia.
As seguintes, serão de agradecimento a todos quantos, de alguma forma, contribuíram
para que este significativo momento da minha vida tivesse sido possível:
• A Deus, por me ter permitido chegar até aqui. Com efeito, como diz a sabedoria
popular: “O homem põe e Deus dispõe”;
• Aos meus pais, aqui presentes em espírito, pelos muitos sacrifícios que fizeram
para que eu pudesse estudar. Sem esse seu esforço, não estaria hoje aqui, pelo que
não posso deixar de invocar a sua memória e recordando-os, agradeço também às
gentes humildes e hospitaleiras das serras da Cordilheira Central pela forma
•

•

•

cordial como sempre me receberam e ainda continuam a acarinhar-me. Bem-haja!
À minha esposa e ao meu filho, a quem roubei muitas horas de franco e terno
convívio familiar, estar-lhes-ei eternamente grato pelo seu incondicional apoio às
minhas atividades académicas;
À minha irmã mais velha, a quem devo ter retomado os estudos, na ponta final do
serviço militar obrigatório e, depois, o seu posterior apoio, que se revelou
fundamental para a conclusão do ensino secundário e para a entrada na
Universidade, apoio que nunca esquecerei;
A todos os meus familiares e amigos, que sempre me incentivaram e, muito em especial,
àqueles que hoje se encontram aqui presentes, deixo o meu sentido muito obrigado.
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O meu agradecimento é também extensivo aos:
•

Caros colegas que me apoiaram ao longo de todos estes anos, pois sem a sua
prestimosa ajuda não poderia ter chegado até aqui;

•

Aos senhores funcionários, colaboradores sempre muito dedicados, que me
acompanharam e incentivaram durante esta caminhada;

•

Aos estudantes, que ao longo de quase quarenta anos, me ajudaram a crescer e
a atualizar, em especial aos jovens investigadores que, sucessivamente, e com
muita dedicação, me foram acompanhando ao longo da carreira;

•

A todos os presentes, muito agradeço o vosso apoio e a vossa presença!

Concluo com um excerto da poesia de Branquinho da Fonseca, que reza assim:
[…]
Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes
Sou de onde as árvores falam
A língua que eu conheço
Onde de mim sei tudo
E do resto me esqueço
Lá, tenho olhar de estrelas a luzir
E tenho voz de guardador de rebanhos,
Passos de quem só desce para subir,
Mãos sem perdas nem ganhos.
[…]
Branquinho da Fonseca
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3,
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.
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Os pais de Luciano Lourenço, Cristiano Lourenço e Aurora de Jesus Fernandes, em 1945.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço,2021.

Luciano Lourenço,
em criança, 1954.
Fotografia cedida por Maria da
Graça Lourenço, 2021.
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O jovem escuteiro, 1967.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

No cumprimento do Serviço Militar, 1972.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Enquanto estudante, participando em viagens de estudo, de 1976 a 1979.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Momentos de convívio, num jantar de curso, 1978.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Na preparação da tese de Doutoramento, 1986.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

A aguardar pelos resultados das
provas de Doutoramento,
realizadas a 23/01/1997.
Fotografia cedida por
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Imposição de Insígnias,
a 12/07/2003.
Fotografia cedida por Maria da
Graça Lourenço, 2021.

Grupo da Imposição de Insígnias, a 12/07/2003.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Tomada de posse como Professor
Catedrático, a 24/04/2018.
Fotografias cedidas por Fátima Velez
de Castro, 2021.
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Prefácio
No decurso da sua longa e ativa carreira académica, o Professor Luciano Lourenço
desenvolveu uma intensa atividade de interação e cooperação com instituições, grupos de
investigação, profissionais de diversas áreas de atividade e do conhecimento, em estreita
associação à sua atividade científica e docente, mas também consequência do seu caráter
beirão e da sua personalidade carateristicamente interventiva e socializadora.
Não é, por isso, de estranhar que a este convite de homenagem ao Professor Luciano
Lourenço se tenha associado tão elevado número de colegas, de várias áreas científicas, que
com ele colaboraram ao longo de várias décadas, bem como as diversas instituições com as
quais se relacionou, quer assumindo cargos de gestão, quer estabelecendo relações de
trabalho, e que quiseram deixar o testemunho de profissionalismo e cooperação desenvolvido.
Com efeito, a presente obra, constituída por dois volumes, para além de diversas
mensagens congratulatórias de instituições e pessoas com quem o Professor Luciano
Lourenço estabeleceu algum tipo de colaboração, reúne um vasto conjunto de textos
versando temáticas intimamente relacionadas com as áreas nas quais desenvolveu uma
investigação e produção mais significativa.
Assim, esta obra integra 83 textos, elaborados por mais de 170 autores de 11
nacionalidades (Portugal, Brasil, Marrocos, Espanha, Itália, França, Equador, Canadá,
Chile, Colômbia e Estados Unidos da América) distribuídas por três continentes, oriundos
de diversas áreas científicas.
O primeiro volume, na sua primeira parte intitulada “A Geografia Física e os Riscos.
Interfaces entre as alterações da paisagem e a dinâmica ambiental”, integra 21 textos,
versando, na globalidade, um conjunto diversificado de temas no âmbito dos riscos, sob
uma perspetiva eminentemente geográfica, mais especificamente da Geografia Física ou
de áreas com íntima relação com esta.
Assim, os primeiros nove textos debruçam-se sobre a dinâmica fluvial ou litoral,
analisando essencialmente as questões relacionadas com os riscos que lhes estão
relacionados. O primeiro texto, da autoria de Diana Freire e José Antunes do Carmo,
analisa as cheias do rio Mondego, propondo soluções ambientalmente e economicamente
mais sustentáveis para o setor do açude-ponte de Coimbra. António Alves-da-Silva e
Pamela Matlack-Klein refletem sobre as variações recentes do nível do mar, e as relações
e consequências que aportam para o litoral, no que aos riscos diz respeito. Francisco
Costa apresenta a “A importância do arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente para
o estudo das cheias no rio Ave” ao longo do século XX, identificando, por exemplo, os
eventos climáticos e hidrológicos registados ao longo desse período na bacia hidrográfica
33
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do Ave e impactes nas infraestruturas hídricas. Tupac Petrillo apresenta um caso de
aplicação de estruturas em gabião como forma de recuperação pontual de sistemas
hidrológicos. Jorge Olcina reflete sobre a redução do risco de inundação no contexto do
ordenamento do território, analisando a evolução desta problemática em Espanha,
concretizando com alguns exemplos. Zeineddine Nouaceur aborda a problemática das
mudanças climáticas e o aumento das inundações em território mediterrâneo francês,
enquanto que Younes El Alami e colaboradores identificam e cartografam as zonas
inundáveis no Rife meridional, considerando a realidade dos riscos e perspetivas de
gestão na área em estudo. Por seu turno Wendson Medeiros analisa os riscos naturais na
zona costeira adjacente à foz do rio Apodi-Mossoró, no Nordeste do Brasil, com o
objetivo de apoiar a gestão municipal em matéria de riscos. Rui Fernandes, Alberto
Gomes e José Teixeira analisam a evolução da restinga do Cabedelo, na foz do rio
Douro, trazendo novos dados para uma análise topo-hidrográfica mais rigorosa. Ana
Monteiro e colaboradores abordam a problemática das alterações climáticas e das
recentes estratégias europeias direcionadas ao cumprimento das metas de neutralidade
climática. Alexander Dueñas, Danilo Corral e María Augusta Fernández Moreno
apresentam uma aplicação destinada ao cálculo do risco sísmico.
Segue-se um conjunto de textos direcionadas para as problemáticas de índole
geomorfológica. Salvador Almeida analisa a ocorrência de instabilidade geomorfológica
na Escarpa da Serra do Pilar, durante muito tempo ocupada por edificações clandestinas,
e a sua reabilitação e renaturalização, ocorrida nas últimas décadas. Carla Caroça faz uma
breve sistematização de riscos geológicos (onde inclui, por exemplo, os riscos
geomorfológicos). Paulo Lemos e Cláudia Costa analisam a erosão hídrica no concelho de
Idanha-a-Nova, identificando a ocorrência de processos de degradação dos solos. Bruno
Martins, Adélia Nunes e Ana Castro analisam os fatores de controlo da evolução de
ravinas e, num segundo texto, em colaboração com Cármen Ferreira, propõem medidas
de mitigação e controlo de ravinamento.
Inês Leitão e António Ferreira analisam o risco ambiental de poluição por
microplásticos. Isabel Lima, Carmen Martins e João Lima debruçam-se sobre os problemas
de escassez de água e regime hídrico na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Isabel Lima,
Romeu Jorge e João Lima avaliam a ocorrência de riscos na orizicultura com recurso a
deteção remota.
Jorge Oliveira-Costa explora diversos métodos de pesquisa em Geografia Física,
apoiando-se nas lições de experiência proporcionadas pelo Professor Luciano Lourenço.
Por fim, Ney Bruck e Greice Gomes propõem uma reflexão em torno da etimologia,
apoiando-se na obra do Professor Luciano Lourenço.
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A segunda parte do primeiro volume aborda os desafios de uma sociedade em
mudança, tendo em conta temas de Geografia Humana, Turismo e Educação, em estreita
relação com as ciências cindínicas.
João Luís J. Fernandes, José Lúcio, Filomena Marques, Fátima Velez de Castro e Ana
Maria Cortez Vaz propõem a análise do tema da “casa”, explorando a dimensão do
domocídio e dos sem-abrigo, tanto em termos concetuais como a partir de uma abordagem
geográfica na ótica dos riscos sociais. Miguel Padeiro e Maria Beatriz Marques tratam a
questão do envelhecimento e das crises associadas, propondo esta última autora uma
possibilidade de mitigação, a partir da atuação das bibliotecas móveis. Paulo Nuno Nossa,
Fernanda Cravidão e João Lima Sant’Anna Neto trazem trabalhos na área da saúde e dos
riscos, em abordagens atuais como é o caso da pandemia COVID19, das alterações
climáticas e da vulnerabilidade socioespacial. O tema da resiliência, da perceção analítica
dos riscos, da paisagem, da ecologia e da dimensão tecnológica das ciências cindínicas
é-nos dada a conhecer por autores como Yvette Veyret, Kátia Regina Góes Souza, Yolanda
Hernández Peña, Antonio Carlos Vitte Hudson Rodrigues Lima, Vicente de Paulo da
Silva, Orlando Simões e Isabel Dinis. Estes investigadores discutem investigação realizada
que ajuda a pensar os riscos antrópicos a partir de um panóptico social que parte da
relação complexa e ambígua entre o ser humano e a natureza.
Numa outra parte, Eliana Marta Barbosa de Morais, Patrícia de Araújo Romão, Laura
Soares, Elsa Pacheco, Carla Juscélia de Oliveira Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira
apresentam textos que dão destaque à educação para os riscos, assim como Anabella Vaz
e Anabela Estudante introduzem a relação disciplinar entre a Geografia e a
Fisico-Química para a compreensão dos fenómenos cindínicos.
A Geografia e o Turismo entrecruzam-se nesta segunda parte do volume um, com os
textos de Rui Jacinto, Paulo Carvalho, Luiz Alves, Ulisses de Andrade Lima, Francisca
Cardoso da Silva Lima, Norberto Santos, Rita de Cássia Martins de Sousa, Mônica
Arruda Zuff, Paula Remoaldo e Hélder Lopes, onde são abordados temas diversos que vão
desde a paisagem literária e cultural, à pesca e às comunidades tradicionais, à cultura do
vinho, até à perceção turística. Norma Valencio e Arthur Valencio refletem sobre a ética
científica colaborativa e o legado de um geógrafo, neste caso o homenageado desta obra.
A terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço,
reúne dezanove textos, de investigadores de norte a sul do país e de várias outras
nacionalidades, cujo interesse se foca na problemática dos incêndios florestais e na
preservação e sustentabilidade da floresta. Com efeito, praticamente desde o início da sua
carreira que Luciano Lourenço se interessou pela análise dos fatores desencadeantes e
consequências geográficas dos incêndios florestais, tendo-se assumido, como referem
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António Bento Gonçalves e António Vieira, logo no primeiro dos textos, como pioneiro
e grande impulsionador do estudo de incêndios florestais, o que permitiu colocar a
Geografia ao lado de outras ciências que desde cedo foram reconhecidas como
fundamentais no estudo desta temática. Neste texto, os autores percorrem e sistematizam
os principais trabalhos de investigação realizados nos últimos 35 anos, assim como o seu
percurso em cargos de administração pública, sempre em ligação direta com os incêndios
florestais.
Porque os incêndios florestais são fenómenos que ocorrem em praticamente todas as
latitudes, embora se assumam como um dos principais riscos em áreas de clima
mediterrâneo, onde se integra o território nacional, em cuja recorrência, severidade e
impactes têm vindo a aumentar, tem-se verificado uma crescente necessidade de os
estudar numa perspetiva holística e multidisciplinar, patente na diversidade de abordagens
presentes nos textos reunidos. Assim, Fantina Tedim, Vittorio Leone, Ângela Silva e
Fernando Correia apresentam uma reflexão sobre a influência da comunicação e da
preparação na redução do risco, a partir da análise dos incêndios extremos de 2017, em
Portugal, e 2018, na Grécia, ambos com consequência extramente gravosas. Por sua vez,
Fillipe Tamiozzo Pereira Torres estuda as relações entre ocorrências de incêndios florestais
e as alterações no uso e cobertura do solo, no Alto Minho, em Portugal, no intuito de
fornecer pistas para novas políticas de ordenamento do território. No texto “Is native
forest an alternative to prevent wildfires in the WUI in Central Portugal?”, de Aline Silva
de Oliveira, Joaquim Sande Silva, José Gaspar, Nuno R. G. Nunes Guiomar e Paulo M.
Fernandes, são apresentados cenários de simulação espacial do comportamento do fogo
para avaliar se a cobertura florestal de folhosas tem um efeito positivo na prevenção de
incêndios florestais. Os resultados sugerem que a presença de folhosas nativas é capaz de
reduzir a intensidade do fogo e a velocidade de propagação, em média, até 20 e 8 vezes.
O trabalho seguinte, de Sandra Oliveira, Rafaello Bergonse, Pedro Pinto Santos, Ana
Gonçalves, Raquel Melo e José Luís Zêzere faz a “Avaliação de Risco de Incêndio Rural à
escala local na região Centro de Portugal”, integrando três dimensões: perigosidade,
exposição e vulnerabilidade social, defendendo que as estratégias de redução de risco
devem ser ajustadas de acordo com a relevância de cada dimensão.
Sob o tema “Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária pós
incêndio florestal na Serra de Monchique”, Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e
Helena Maria Fernandez, mapeiam as áreas prioritárias de intervenção no intuito de
mitigar os processos de degradação do solo, subsequentes à passagem do fogo. De facto,
a investigação dos impactes dos incêndios florestais sobre os solos, sobretudo relacionados
com a ação de processos erosivos, em Portugal, temática abordado no texto apresentado
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por António Vieira e António Bento-Gonçalves, além de fazer uma breve análise do
contributo dos geógrafos portugueses para o estudo da erosão dos solos, na sequência de
incêndios florestais, destaca o trabalho desenvolvido pelo homenageado, neste livro, e
investigadores que com ele colaboraram no avanço da compreensão destes fenómenos,
suas consequências e identificação e avaliação de técnicas e estratégias para a sua mitigação.
Também interessados na avaliação dos impactes do fogo sobre o solo, Felícia Fonseca,
Diego Silva, Zulimar Hernández, Ana Caroline Royer, Tomás de Figueiredo apresentam um
texto sobre a “Dinâmica do armazenamento de carbono em áreas de matos de montanha:
efeito do fogo controlado” onde analisam a variação temporal do carbono, na sequência da
aplicação de um fogo controlado. Igualmente, preocupados com a degradação dos recursos
naturais, em particular do solo e da água, na região montanhosa do norte de Marrocos,
Hanifa El Motaki, Abdelhak El-fengour e Aissa El Bouzidi apresentam e discutem “Sessenta
anos de projetos de desenvolvimento e combate à degradação do meio ambiente e dos
recursos naturais em áreas áridas e semi-áridas das montanhas do Rife em Marrocos”.
De autores internacionais são, também, os três textos que se seguem. O primeiro
aborda os “Grandes incendios forestales en España y alteraciones de su regimen en las
últimas décadas” (Xavier Úbeda, Jorge Mataix-Solera, Marcos Francos e Joaquim
Farguell); o segundo apresenta uma revisão do contributo das imagens de satélite no apoio
à avaliação do impacte ambiental de incêndios florestais (Review of satellite based support
to forest fire environmental impact assessment: the example of Arischia (Italy) forest fire,
Giovanni Laneve e Valerio Pampanoni) e o terceiro analisa as “Adaptaciones de los
programas de prevención contra incendios forestales en Chile, ante un escenario cambio
climático” (Miguel Castillo Soto).
O último texto, com foco na problemática dos incêndios, tem como intuito avaliar a
perceção que a população do Sabugal tem sobre algumas medidas previstas no âmbito do
Programa de Transformação da Paisagem, o qual visa aumentar a resiliência de territórios
suscetíveis a incêndios florestais. É da autoria de Diogo Martinho, Diogo Antunes, Pedro
Saloio, Carlos Pinto e Adélia Nunes.
As florestas constituem, sem dúvida, um dos sistemas ecológicos mais importantes na
promoção de funções ecossistémicas e no fornecimento de serviços à sociedade. Três dos textos
que se seguem analisam o “Impacto de agentes de distúrbio nos serviços dos ecossistemas em
povoamentos de pinheiro bravo na Serra da Lousã” (Raúl Salas González e Beatriz Fidalgo),
avaliam a perceção da população relativamente aos serviços e riscos que a floresta do Município
da Mortágua apresenta (Lígia Mateus, Adélia Nunes, Albano Figueiredo e António Campar
de Almeida) e, por último, discutem-se os impactes das plantações de eucaliptos, na Península
Ibérica, sobre os recurso hídricos (Francisco Díaz-Fierros).
37

Prefácio

O texto de Paulo Simões foca-se na importância do “Marketing Territorial na
Sustentabilidade Económica e Ambiental: o caso da Mata do Buçaco”, defendendo o
incontestável potencial que esta mata detém para responder a novas conceções da prática
turística decorrentes da alteração nos hábitos de consumo.
Esta terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço,
não podia encerrar da melhor forma, com o texto “A Biogeografia da cor”, da autoria de
Jorge Paiva, onde de forma primorosa nos transporta pela Geografia das cores dos seres
vivos presentes na natureza, à escala global.
A quarta e última parte desta obra debruça-se sobre a “Proteção Civil e Segurança
Comunitária. Caminhos a percorrer” e reúne 19 trabalhos.
Enquanto pilar inequívoco da Segurança Nacional, a relevância da Proteção Civil e da sua
organização multinível e plurissectorial é por demais evidente no quadro da sociedade de risco,
dominada, cada vez mais, por um potencial de ameaças contemporâneas imprevisíveis, e de
enorme complexidade e promotoras de um sentimento coletivo de insegurança e incerteza,
como é o caso, por exemplo, do surto pandémico global COVID 19.
É neste contexto de crescente complexidade e múltiplas variantes dos diferentes fenómenos
físicos e sociais, que cada vez mais se faz sentir não só, a imperiosa necessidade de maior
articulação dos agentes de proteção civil e demais entidades com o especial dever de colaboração,
mas também a evidência de qualificar e especializar os recursos humanos, sem esquecer o
imprescindível robustecimento e consolidação das práticas de investigação e desenvolvimento.
Nesta perspetiva, reconhecendo o Governo através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro, que “Portugal enfrenta um problema
estrutural de ordenamento do território, que o fenómeno das alterações climáticas vem
revelando constituir uma grave ameaça à segurança das populações e ao potencial de
desenvolvimento económico e social do país” e considerando ainda os trágicos acidentes de
julho e outubro/2017, iniciou-se uma reforma do modelo de proteção civil (que se deseja
efetiva e autentica), baseada em três grandes princípios:
• Aproximação entre prevenção e combate;
• Reforço da profissionalização e capacitação do sistema;
• E o princípio da especialização, através da progressiva segmentação de meios
vocacionados para a proteção das pessoas e bens – missão primeira da proteção civil – e
para a gestão dos fogos rurais, a qual exige uma intervenção altamente especializada.
Por outro lado, as Resoluções do Conselho de Ministros números 159/2017 e
160/2017 de 30 de outubro e sobretudo a Resolução n.º 176/2018 de 18 de dezembro
focalizaram-se no reforço do papel da formação “enquanto instrumento estratégico de
modernização e transformação de proteção civil, através do estabelecimento e organização de
áreas estratégicas de intervenção”.
38

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1

Posteriormente, a nova Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC)
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, especifica no artigo 10º que “compete á
ANEPC coordenar a rede nacional de formação e investigação em proteção civil”.
E muito recentemente, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2021,
de 22 de março de 2021, procede-se “à reforma do modelo de ensino e formação em proteção
civil” criando-se para esse efeito um grupo de trabalho que estude a “reformulação do
modelo de governança e de organização da Escola Nacional de Bombeiros e da oferta de ensino
e formação profissionais nas áreas dos bombeiros e da proteção civil, em articulação com a
oferta de ensino superior” através da criação de um consórcio de instituições de ensino
superior que desenvolvam atividade de formação ou investigação nas áreas relevantes para
a proteção civil.
Todo este afã legislativo reconhece que a dimensão técnica e cientifica é hoje um pilar
essencial do desenvolvimento das atividades de emergência e proteção civil, no sentido de:
• Aperfeiçoar as competências dos diferentes agentes do sistema nacional de proteção
civil potenciando a sua atuação autónoma e eficaz;
• Definir um planeamento estratégico e tático da intervenção em proteção civil e
criando uma plataforma comum de valores e uma razão de ser partilhada por todos
os agentes, no que toca à intervenção em situações de acidentes graves e catástrofes;
• Dar passos significativos para a criação de uma nova cultura de gestão em proteção
civil e, em particular, modelos de liderança e de coordenação adequados ao
funcionamento do sistema.
Nesta linha, os trabalhos académicos apresentados nesta última parte contribuem para
potenciar a dimensão científica e técnica do sistema, debruçando-se predominantemente,
quer sobre a concetualização, governação e redução dos riscos nos vários domínios da
segurança comunitária, quer sobre a gestão do “stress” e segurança ocupacional nos
agentes de proteção civil em especial do seu principal agente – os corpos de bombeiros.
Enfim, estes dois volumes, aqui sinteticamente descritos, refletem os grandes temas
que nortearam o seu trabalho de investigação, centrado na Geografia, nos Riscos e na
Proteção Civil.
É, pois, nossa expectativa que esta singela homenagem esteja à altura do homenageado,
sabendo, no entanto, que o Professor Luciano Lourenço é maior que a sua própria obra!
Adélia Nunes
António Amaro
António Vieira
Fátima Velez de Castro
Fernando Félix
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Resumo
São indiscutíveis as vantagens decorrentes da criação de um plano de água na cidade
de Coimbra para atividades turísticas (navegação), práticas náuticas (vela, remo,
canoagem) e fruição lúdica das margens. Contudo, a construção do açude-ponte
modificou as condições de equilíbrio, ou quase-equilíbrio, pré-existentes,
nomeadamente através da retenção do material sólido na albufeira. Para além dos
prejuízos decorrentes do não usufruto pleno da albufeira, as sucessivas cheias do rio
Mondego têm demonstrado que não é ambiental e economicamente sustentável a
manutenção de cotas elevadas do leito do rio na zona da albufeira. Neste trabalho
analisam-se as causas e consequências da cheia mais recente, ocorrida em dezembro de
2019. Paralelamente, é proposta a construção de uma bacia de sedimentação a
montante de Coimbra.
Palabras-chave: Açude-ponte, albufeira, assoreamento, bacia de sedimentação.

Abstract
The floods of the Mondego River and the solutions that are slow to implement. The
advantages of creating a water plan in the city of Coimbra for tourism (navigation),
nautical practices (sailing, rowing, canoeing), and playful enjoyment of the banks are
indisputable. However, the bridge-weir construction modified the pre-existing
conditions of equilibrium, or quasi-equilibrium, namely through the retention of
sediments in the reservoir. In addition to the losses resulting from the non-full use of
the reservoir, the successive floods of the Mondego river have demonstrated that
maintaining high levels of the riverbed in the reservoir area is not environmentally
and economically sustainable. This work analyses the causes and consequences of the
last flood, which occurred in December 2019. A sedimentation basin is also proposed
upstream of Coimbra.
Keywords: Bridge-weir, reservoir, silting up, sedimentation basin.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-04-5_1.1_01

73

Diana Filipa Alves Freire e José Simão Antunes do Carmo
As cheias do rio Mondego e as soluções que tardam a implementar

Introdução
As cheias do rio Mondego são um problema de cariz cíclico ao longo da sua história.
Têm exigido a atenção de investigadores, geólogos e engenheiros na procura das causas
e de possíveis soluções. Apesar das tentativas de solução implementadas, os eventos de
cheia continuam a causar grandes prejuízos na zona ribeirinha da cidade de Coimbra
e nos municípios do Baixo Mondego. A obra inacabada, a desadequada gestão e a falta
de manutenção das infraestruturas e dos equipamentos de proteção de cheias, a par de
períodos de chuvas intensas, são alguns dos fatores apontados para as dimensões dos
estragos em sucessivas cheias (Ordem dos Engenheiros, 2019).
A cidade de Coimbra, especialmente a zona da Baixa, foi afetada durante muito tempo por
inundações provocadas pelas cheias do rio Mondego. Também a jusante da cidade, os campos
do Mondego eram frequentemente inundados. Dada a sua localização na planície aluvionar
do rio, tendencialmente caracterizada por grande deposição sedimentar em períodos de cheia,
e também devido à sua proximidade com a foz, as cheias do rio Mondego causavam graves
prejuízos aos agricultores da região do Baixo Mondego. Estas consequências motivaram o
desenvolvimento de soluções ao longo do tempo (Costa, 2013; Sequeira, 2015).
A primeira grande obra de regularização do rio Mondego realizou-se em finais do século
XVIII. O projeto foi elaborado pelo Padre Estevão Cabral, e tinha o objetivo de diminuir
a tendência de assoreamento característica do Baixo Mondego, através da eliminação dos
meandros naturais do rio. Foi então escavado um canal artificial, quase retilíneo, entre
Coimbra e a Figueira da Foz, para o qual foi desviado todo o escoamento do rio Mondego,
formando o “rio Novo” (Sá Marques et al., 2013; Sequeira, 2015). Esta intervenção não
atingiu o objetivo inicial, pois a retificação de um trecho de rio faz com que o comprimento
final deste seja inferior ao inicial; esta alteração implica o aumento da inclinação média
do fundo aluvionar, que se traduz numa maior capacidade de transporte sedimentar,
acentuando a erosão do fundo aluvionar a montante e a deposição de sedimentos a jusante
do troço intervencionado (Antunes do Carmo, 2004). Ou seja, com a obra fluvial, o novo
leito do rio Mondego passou a acumular mais sedimentos na zona do Baixo Mondego,
que por sua vez aumentou o nível hidrométrico do escoamento naquela zona, facilitando
o galgamento das margens e, consequentemente, a ocorrência de cheias (Sequeira, 2015).
Só mais recentemente, a partir da década de 60, a regularização do rio Mondego voltou
a merecer atenção. Foi então desenvolvido um plano que previa a execução de um conjunto
de obras e medidas a implementar, que ficou conhecido por Aproveitamento Hidroagrícola
do Mondego. Os objetivos deste plano incluíam a regularização fluvial do Baixo Mondego
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e a proteção contra cheias. Para que tal fosse possível, foram construídas as barragens da
Aguieira, Fronhas e Raiva, a montante de Coimbra, sendo a Barragem da Aguieira de
maiores dimensões e única com capacidade significativa de regularização de caudais.
Complementarmente à regularização do leito no Baixo Mondego, também foi
necessário reforçar a rede viária da região, e neste contexto foi construído o Açude-Ponte
em Coimbra. Esta infraestrutura de fins múltiplos permitiu desviar parte do tráfego da
Baixa da cidade, criou um amplo espelho de água com impacte urbanístico positivo,
e serve também de tomada de água para o canal de rega dos campos do Mondego. As
barragens do Aproveitamento Hidroagrícola do Mondego foram projetadas para garantir
um caudal de ponta de cheia centenário de 1200 m3/s em Coimbra, em vez do caudal de
3700 m3/s sem regularização (Sequeira, 2015).

As cheias do rio Mondego em 2019
Enquadramento do evento de cheia
Em dezembro do 2019, Coimbra e o Baixo Mondego foram severamente atingidos pelas
cheias do rio Mondego, das quais resultaram prejuízos de elevada dimensão. Populações, casas,
estradas, ferrovias, estruturas e campos agrícolas sofreram as consequências das inundações
fluviais. A partir de 13 de dezembro, o território continental foi sucessivamete afetado por
três depressões meteorológicas (Daniel, Elsa e Fabien) que deram origem a longos períodos
de chuvas intensas. A zona centro do país encontrava-se particularmente debilitada devido
aos grandes incêndios ocorridos em 2017, e os terrenos desflorestados, com uma menor
capacidade de infiltração, terão contribuído para o aumento da velocidade do escoamento
superficial na bacia hidrográfica do rio Mondego (Ordem dos Engenheiros, 2019).

Precipitação
Para analisar os eventos de cheia de dezembro de 2019 recorreu-se aos registos
de precipitação disponibilizados no SNIRH (Sistema Nacional de Informação de
Recursos Hídricos). Foi escolhido o período de análise entre 10 e 24 de dezembro, pois
corresponde ao intervalo de tempo em que Portugal continental foi afetado pelos eventos
meteorológicos adversos e coincide com o estado de alerta emitido pela Proteção Civil
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para a região de Coimbra (ANPC, 2020). No entanto, das 59 estações meteorológicas
existentes na bacia hidrográfica do rio Mondego, apenas 19 apresentavam registos no
período em análise (representadas a vermelho na fig. 1). Das 19 estações, 11 localizam-se na
sub-bacia a montante da Barragem da Aguieira (Aguiar da Beira, Forninhos, Mangualde,
Santa Comba Dão, Sobral da Serra, Sobral do Pichorro, Sátão, Tamanhos, Tábua, Vale
do Rossim e Vilar de Besteiros), apenas uma estação corresponde à bacia do afluente rio
Alva (Lagoa Comprida) e outra corresponde em parte ao rio Ceira (Vila Nova de Poiares);
duas estações correspondem ao rio Arunca (Pombal e Soure) e a estação localizada em
Condeixa representa em parte as contribuições para as bacias do rio Ceira e do rio Ega;
as restantes localizam-se no troço a jusante do Açude-Ponte (Santo Varão, Tentúgal e
Trouxemil). Ou seja, numa pré-análise, é evidente a falta de informação meteorológica
referente aos afluentes Alva, Ceira, Ega e Arunca.

Fig. 1 - Estações meteorológicas da bacia hidrográfica do rio Mondego (SNIRH, 2020).

Analisaram-se os registos referentes à precipitação diária nas 19 estações, tendo-se obtido
os valores máximos diários no período de 10 a 24 de dezembro de 2019, os quais foram em
seguida comparados com os valores máximos diários históricos registados naquelas estações
(Tabela I). É possível verificar que foram atingidos os máximos históricos nas estações de
Condeixa, Sobral da Serra e Vale do Rossim, os quais correspondem também aos maiores
valores de precipitação registados na bacia hidrográfica do rio Mondego no período de
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10 a 24 de dezembro. Também é possível comparar os valores de precipitação acumulada
naquele período com os valores máximos de precipitação acumulada em intervalos de 15
dias consecutivos, tendo em conta a totalidade de registos de cada estação (Tabela I).
Tabela I - Precipitações diárias e acumuladas em 15 dias (de 10 a 24 de dezembro de 2019), e
registos máximos históricos em cada estação.
Estação
meteorológica
Aguiar da Beira
Condeixa
Forninhos
Lagoa Comprida
Mangualde
Pombal
Santa Comba Dão
Santo Varão
Sátão
Sobral da Serra
Sobral do Pichorro
Soure
Tábua
Tamanhos
Tentúgal
Trouxemil
Vale do Rossim
Vila Nova de Poiares
Vilar de Besteiros

Precipitação diária (mm)

Precipitação acumulada em 15 dias
(mm)

Máx. dez/2019

Máx. histórico

dez/19

Máx. histórico

82
99
53
63
44
33
64
74
22
298
43
39
54
56
53
53
134
64
82

148
99
85
247
134
105
113
79
107
298
122
120
71
115
99
80
134
69
115

269
389
215
266
214
136
243
213
43
742
168
156
202
165
180
192
510
172
326

569
390
457
813
499
336
462
254
583
748
362
331
338
383
386
481
516
349
676

NOTA: A gradação de cores representa diferentes valores de precipitação; os tons mais escuros correspondem aos
valores mais elevados e os tons mais claros representam os valores mais baixos; a cor azul corresponde
ao evento de cheia de 2019, enquanto o tom avermelhado corresponde ao máximo histórico registado
em cada estação.
Fonte dos dados: SNIRH, 2020.

Novamente, nas estações de Condeixa, Sobral da Serra e Vale do Rossim verificou-se
a proximidade aos máximos históricos. Analisando os registos das precipitações é possível
concluir que os valores mais elevados foram registados a montante da Barragem da Aguieira,
a qual à partida tem capacidade para regular o caudal. Porém, os valores registados nas
estações de Condeixa e Santo Varão também são elevados, e merecem algum destaque
dada a sua proximidade aos locais onde ocorreram as situações mais graves das cheias do
rio Mondego em dezembro de 2019.
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Níveis hidrométricos e caudais
Em relação aos caudais e níveis hidrométricos registados durante o evento de cheia de
dezembro de 2019, foi igualmente consultada a base de dados disponível no SNIRH, e
também duas comunicações em conferências realizadas pela APA e ANPC sobre o modo
como foi gerida a crise provocada pelas cheias do rio Mondego. Começou-se por analisar o
modo de operação da Barragem da Aguieira, dada a sua importância no controlo de caudais.
Foram analisados os caudais afluentes, efluentes e as cotas de exploração durante o período
de cheia. Contudo, observaram-se algumas discrepâncias entre os gráficos cedidos pela APA,
a Proteção Civil e os dados registados no SNIRH. Esta diferença deve-se possivelmente
ao facto de o SNIRH fornecer apenas valores dos caudais médios diários, enquanto que o
gráfico da APA (fig. 2) foi elaborado a partir de caudais horários, e o gráfico da Proteção
Civil terá resultado dos caudais máximos diários (fig. 3). A fig. 2 mostra um caudal afluente
máximo à albufeira da barragem de aproximadamente 1500 m3/s, entre os dias 20 e 21 de
dezembro, e um caudal efluente máximo da ordem de 900 m3/s entre 22 e 23 de dezembro.
A fig. 3 indica um caudal máximo afluente de 1374.78 m3/s no dia 21 de dezembro à
albufeira da Barragem da Aguieira, e um caudal máximo de 898.70 m3/s lançado no dia
22 de dezembro. Um gráfico elaborado a partir dos registos do SNIRH permite identificar
um caudal afluente à albufeira máximo de 1320.81 m3/s, no dia 20 de dezembro, e um
caudal efluente de 835.57 m3/s no dia 22 de dezembro (fig. 4). Também é possível analisar a
variação do nível de água na albufeira da Aguieira traçando uma curva com base nos valores

Caudal (m3/s)

máximos registados em cada dia (fig. 4).

Fig. 2 - Caudais afluentes (traço contínuo) e efluentes (traço interrompido) nas
barragens da Aguieira e Fronhas, de 17 a 24 de dezembro de 2019 (APA, 2019).
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Fig. 3 - Caudais máximos diários afluentes e lançados/efluentes na Barragem da
Aguieira, entre os dias 17 de dezembro de 2019 e 1 de janeiro de 2020 (ANPC, 2020).
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Fig. 4 - Caudais médios diários afluentes e efluentes, e cotas registadas na albufeira da Barragem
da Aguieira, entre 10 e 24 de dezembro de 2019 (Fonte dos dados: registos do SNIRH).

Ao analisar paralelamente a variação da cota de exploração da albufeira e os caudais
afluentes pode concluir-se que foram aceitavelmente cumpridas as normas de exploração
elaboradas pela APA, pelo menos até ao dia 19 de dezembro. Assim, relembra-se que,
em situação de cheia, as normas estabelecem que o empreendimento da Barragem da
Aguieira deve garantir uma cota de exploração não superior a 117.00 m quando nas 24
horas anteriores for registado um caudal afluente à albufeira superior a 100 m3/s (Ordem
dos Engenheiros, 2016). Foi mantido o volume de encaixe na albufeira até ao dia 19;
no entanto, a dimensão dos caudais afluentes levou ao aumento repentino do nível de
água na albufeira (124.36 m), aproximando-se do nível de defesa de obra definido à
cota de 125.00 m. Até atingir o nível de defesa de obra, o caudal lançado deveria ser de
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450 m3/s, o que terá ocorrido (fig. 4); a partir desse nível foram abertas as comportas
dos descarregadores de cheia, o que justifica o aumento nos valores dos caudais efluentes
registados nos dias 20 e 21 de dezembro.
No rio Alva, a Barragem das Fronhas registou um caudal afluente máximo no dia
21 de dezembro, de 507.73 m3/s (SNIRH, 2020). No mesmo dia foi libertado o caudal
máximo de 339.56 m3/s. A cota máxima, também registada no dia 21 de dezembro, foi de
135.72 m, às 21h00 (Agência Portuguesa do Ambiente, 2020; SNIRH, 2020). Os dados
recolhidos permitem observar a evolução dos caudais médios diários afluentes e efluentes,
bem como as cotas da albufeira da Barragem das Fronhas no período em análise (fig. 5).
140

650
600
550

135
Caudal afluente

Caudal efluente

Cota albufeira

130

500

Caudal ((m3/s)

400

125
120

350

115

300

110

250
200

Cota (m)

450

105
100

150
100
50

95
90

0
85
10-12-2019 11-12-2019 12-12-2019 13-12-2019 14-12-2019 15-12-2019 16-12-2019 17-12-2019 18-12-2019 19-12-2019 20-12-2019 21-12-2019 22-12-2019 23-12-2019 24-12-2019

Fig. 5 - Caudais médios diários afluentes e descarregados, e cotas na albufeira da Barragem das
Fronhas, no período de 10 a 24 de dezembro de 2019 (Fonte dos dados: registos do SNIRH).

No rio Ceira, a estação hidrométrica da Ponte da Conraria registou uma altura
máxima histórica de 6.78 m, sendo o máximo histórico anterior de 5.22 m em 1988
(APA, 2020). Este valor ultrapassa a altura máxima estabelecida para a validade da curva
de vazão desta estação disponibilizada pelo SNIRH, que é de 6.00 m; ou seja, os valores
de caudal estimados para uma altura superior serão inferiores aos caudais reais, tendo
em conta a geometria do vale. Ainda assim, determinaram-se valores aproximados dos
correspondentes caudais médios horários e obteve-se um caudal de ponta de 386.43 m3/s
às 11h00 do dia 21 de dezembro; adicionalmente, foram calculados os caudais médios
diários aproximados, tendo-se obtido um máximo de 355.82 m3/s para o dia 21 de
dezembro (SNIRH, 2020).
No que diz respeito ao caudal de ponta afluente ao Açude-Ponte em Coimbra durante
o evento de cheia 2019, este terá ultrapassado os valores registados nas Cheias de 2001;
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relembra-se que foi de 1942 m3/s. Em dezembro de 2019 o caudal de ponta estimado
terá atingido os 2184 m3/s no dia 21 de dezembro (ANPC, 2020). No entanto, os dados
disponíveis no SNIRH apenas permitiram traçar a evolução dos caudais médios
diários afluentes e das cotas da albufeira registadas na última hora de cada dia na
estação hidrométrica do Açude-Ponte (fig. 6). A cota máxima registada a montante
do Açude-Ponte foi de 18.46 m (SNIRH, 2020). O caudal afluente ao Açude-Ponte
resulta dos caudais libertados pelas Barragens da Aguieira e das Fronhas, e dos caudais
estimados na Ponte da Conraria.
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Fig. 6 - Caudais médios diários afluentes e níveis hidrométricos registados a montante do
Açude-Ponte na última hora de cada dia, em Coimbra, entre os dias 10 e 24 de dezembro de 2019
(Fonte dos dados: registos do SNIRH).

Contudo, importa salientar que a diferença resultante da soma destes caudais e os
caudais efetivamente registados no Açude-Ponte se deve não só ao erro associado à curva de
vazão da estação hidrométrica do rio Ceira, mas também a todo o caudal proveniente do
escoamento superficial entre as barragens e a confluência com o rio Ceira. Neste sentido,
destaca-se a falta de estações operacionais, como a estação de Torres do Mondego, para
melhorar a previsão e medição de caudais a montante da cidade de Coimbra.
Foram muito elevados os estragos causados em Coimbra com a subida do nível da
albufeira do Açude-Ponte (fot. 1). Os valores elevados dos caudais afluentes ao AçudePonte, além de deixarem um rasto de destruição a montante, provocaram a jusante, no
Baixo Mondego, estragos muito mais elevados. A estes caudais foram ainda acrescidos os
caudais dos afluentes Ega e Arunca no vale a jusante de Coimbra (Ordem dos Engenheiros,
2019). Numa tentativa de avaliar a contribuição dos rios Ega e Arunca nas cheias de 2019,
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Fot. 1 - Parque Verde em Coimbra em 21 de dezembro de 2019
(Fotografia de Paulo Novais/LUSA, Público, 2019).

recorreu-se ao SNIRH para analisar os seus caudais. No entanto, apenas uma das estações
apresenta registos de caudal no período em estudo. A estação de Ponte Mocate, junto a
Soure, no rio Arunca, registou o maior caudal médio diário no dia 21 de dezembro, de
88.65 m3/s. Em relação ao rio Ega, não foi possível obter registos de caudais; contudo, os
registos de precipitação (anteriormente referidos, na Tabela I) revelaram elevados níveis
de precipitação em Condeixa e Santo Varão, que posteriormente se terão transformado
em escoamento superficial e contribuído para a sobrecarga do canal principal.
As cheias do rio Mondego em 2019 levaram à rotura de dois diques e consequentemente
à inundação dos campos do Baixo Mondego, causando grandes prejuízos económicos e
agrícolas. Foram deslocadas 300 pessoas durante o estado de alerta para evitar danos
pessoais. As imagens do evento de cheias captadas por satélite (fot. 2), antes (imagem
da esquerda) e durante (imagem da direita), mostram a dimensão das inundações em
Montemor-o-Velho e na aldeia de Ereira, esta rodeada de água.
a

b

Fot. 2 - Imagens do Baixo Mondego, 4/12/2019 (a) e 24/12/2019 (b), captadas pelos satélites
Sentinel da Agência Espacial Europeia; Ereira assinalada a amarelo e Montemor-o-Velho
assinalado a branco (ESA, 2019).
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A população e o risco
O risco associado a eventos de cheias, dos quais têm resultado graves prejuízos
para as populações e para os seus bens, tem adquirido cada vez mais importância e
consciencialização por parte das autoridades nacionais, uma vez que as alterações climáticas
representam um previsível aumento de catástrofes naturais. A gestão e mitigação dos
riscos tem o objetivo de melhorar a segurança das pessoas e bens, e ao mesmo tempo
diminuir o impacte ambiental causado por este tipo de fenómenos extremos. A definição
de risco depende do contexto em que este está inserido. Neste caso, em termos técnicos,
considera-se “[…] o valor expectável de perdas ou danos decorrentes de um acontecimento
num determinado período de tempo” (Viseu, 2013).
Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o facto de as sociedades se
tornarem mais artificiais, desafiando a harmonia com a Natureza, e a constante evolução
tecnológica originar novas indústrias, tem exposto o ser humano e o meio ambiente a um
número crescente de acidentes graves. Assim, a ANPC considera que os riscos podem
ser naturais ou tecnológicos. No entanto, no presente estudo, a interação entre eventos
hidrometeorológicos extremos e intervenções ou infraestruturas construídas em meios
fluviais implica os dois tipos de riscos, ou seja, riscos mistos.
Os projetos de intervenções em sistemas fluviais, como a construção de pontes,
barragens, açudes ou regularizações, devem ser previamente avaliados tendo em conta
os riscos relacionados com a sua construção e exploração. Estes riscos são facilmente
agravados pela incerteza associada à ocorrência de tempestades intensas e, por conseguinte,
uma vez aprovados os projetos, deverão seguir-se procedimentos de identificação e gestão
dos riscos (Antunes do Carmo, 2013, 2017).
Muitas das catástrofes naturais ocorrem de forma cíclica, afetando a mesma região.
Neste contexto, o estudo de acidentes como a queda da Ponte Hintze-Ribeiro (Antunes
do Carmo, 2021) e as inundações causadas pelas cheias do rio Mondego têm o importante
papel de fornecer informação detalhada sobre as estratégias que funcionaram e as que
falharam na gestão destes desastres, de acordo com as características e as condições
locais em que ocorreram. Ou seja, é possível colher lições de eventos passados e, assim,
conseguir melhorar a resposta a eventuais ocorrências futuras. A diminuição dos efeitos
causados por acidentes ou catástrofes nas pessoas e bens pode ser conseguida através
da implementação de uma estratégia adequada. Uma estratégia eficiente passará pelos
seguintes quatro pontos: análise económica e social de vulnerabilidades e riscos; utilização
de sistemas de monitorização, previsão e alerta; planos de emergência e evacuação, e
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“[…] um paradigma para a gestão de riscos que inclua a consciência social, a preparação para
responder adequadamente a riscos e a prevenção de desastres” (Antunes do Carmo, 2013).
A vulnerabilidade das populações residentes junto a zonas ribeirinhas, ou em
planícies de cheia, a jusante de barragens, depende do plano de exploração e manutenção
da barragem. Uma exploração desadequada da infraestrutura pode colocar em perigo
as populações do vale a jusante, como se verificou nas cheias do Mondego em 2001 e
em 2016, ou, em caso extremo levar à rotura da barragem, o que deixaria um rasto de
destruição incalculável ao longo de todo o vale. A gestão do risco de cheias a jusante
de barragens é composta por duas fases: a fase de avaliação e a fase de mitigação do
risco. A avaliação do risco consiste em estimar os prejuízos e o número previsível de
vítimas a jusante da barragem. A avaliação geralmente é feita através de simulação da cheia
induzida, o que possibilita a caracterização do evento em estudo e a elaboração do mapa
de inundação, realizando-se em seguida uma análise à vulnerabilidade da área afetada
pela cheia induzida. A fase de mitigação do risco é realizada em duas frentes: diretamente
na barragem (reforço da estrutura e instalação de sistemas de controlo da segurança) e
no vale a jusante, através da implementação de planos de emergência e legislação sobre a
ocupação do território (Viseu, 2013).
Relativamente ao planeamento integrado na gestão do risco de inundação, a ANPC
desenvolveu um guia de boas práticas onde defende a importância da atuação política a
nível local, de modo a (ANPC, 2016):
•

Não apoiar alterações na ocupação do solo em áreas de inundação, como é o caso
das planícies aluviais;

•

Apresentar propostas que minimizem a intensidade da ocorrência de inundações
ou os seus efeitos; e,

•

Integrar a gestão do risco de inundação na tomada de decisão relativa à adoção de
medidas de planeamento.

Ainda relativamente ao planeamento, é importante assegurar que o Plano Diretor
Municipal limite o tipo de ocupação do solo de acordo com o risco de cheia, e que
este seja rigorosamente cumprido. Não permitir construções em leitos aluvionares nem
alimentar a falsa sensação de segurança induzida pela barragem a montante pode evitar
prejuízos económicos e sociais. Consciencializar a população sobre o risco de eventos
extremos também é uma forma de mitigação do risco. Pode ser conseguida com a
colaboração da ANPC, através da realização de sessões de esclarecimento e divulgação de
informação sobre o risco de residir em zonas de cheia e também dar a conhecer os planos
de emergência existentes, com recurso a treinos práticos (Viseu, 2013).
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A acrescentar ao risco de cheias existe também o risco de erosão fluvial. O risco
de erosão fluvial está relacionado com os danos, que podem decorrer da tendência de
erosão do escoamento a longo prazo ou durante eventos de cheia, nas margens naturais
e nas estruturas construídas em leitos aluvionares (Costa, 2013). Neste sentido, e uma
vez demonstrada a influência do transporte de sedimentos no agravamento de eventos
de cheia, como se verificou nas cheias do rio Mondego em 2001, 2016 e 2019, é de
relevante importância desenvolver e aplicar medidas de gestão de sedimentos dos rios a
longo prazo. Visto que os riscos naturais ainda não se conseguem evitar, incluir este tipo
de medidas nos planos de gestão do risco de inundação contribuiria de forma preventiva
para minimizar os efeitos causados pelas cheias.

Soluções de gestão de sedimentos
Considerações gerais
O transporte de sedimentos atinge grandes proporções durante eventos de cheia,
podendo agravar as consequências destes eventos com a subida do nível de água. Em
sistemas fluviais com barragens e/ou açudes é necessário garantir o transporte de sedimentos
de montante para jusante, de modo a simular as condições de transporte natural, e assim
garantir a eficiência destas infraestruturas e diminuir os prejuízos causados por cheias.
A acumulação sedimentar a montante de barragens e açudes é uma problemática crescente
a nível mundial. A prevenção ou redução da quantidade de sedimentos que podem ficar retidos
em albufeiras em consequência de eventos de cheia torna-se necessária para a sustentabilidade
das próprias estruturas hidráulicas (Chamoun, 2017; Chamoun et al., 2016). A inexistência de
planos de gestão e monitorização sedimentar na maioria dos sistemas fluviais é uma realidade.
Apesar de conhecidos os potenciais benefícios de gerir o transporte sedimentar para manter a
capacidade de armazenamento das albufeiras, continuam a ser reduzidos os sistemas fluviais
com programas de gestão de sedimentos implementados (Wang e Kuo, 2018).
A acrescer à perda contínua de capacidade de armazenamento de água devido à
acumulação de sedimentos nas albufeiras, o envelhecimento das barragens existentes,
muitas destas construídas entre os anos 1940 e 1950, e as alterações climáticas têm dado
origem a problemas sociais, económicos e ambientais crescentes (Antunes do Carmo,
2017; Sumi e Kantoush, 2018). Torna-se então um fator chave lidar com a acumulação
de sedimentos, pois só assim é possível usufruir destes equipamentos hidráulicos de forma
sustentável e salvaguardar o ambiente fluvial (Sumi e Kantoush, 2018).
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A necessidade de aplicar modelos de gestão sedimentar durante a vida útil de uma
albufeira é também comprovada pelos conceitos que definem uma albufeira como
sustentável. Segundo Wang e Kuo (2018), definem-se como albufeiras sustentáveis, do
ponto de vista da gestão sedimentar, aquelas em que: i) a vida útil e a capacidade de
armazenamento são mantidas indefinidamente; ii) na análise ao ciclo de vida total, que
considera a desativação e a gestão sedimentar até ao fim de vida do projeto, se obtém
um valor económico positivo, e iii) é providenciada equidade entre gerações, por não
sobrecarregarem as gerações futuras com custos sociais, ambientais ou económicos devido
à utilização dos recursos naturais pelas gerações atuais e precedentes.
Existem vários métodos de gestão de sedimentos já aplicados e outros ainda em
estudo. Algumas das estratégias utilizadas são de aplicação mais comum, como a redução
de sedimentos afluentes à albufeira através da retenção dos mesmos em represas a
montante da albufeira, ou a remoção de sedimentos acumulados próximo da barragem
através de dragagens (Wang e Kuo, 2018). As técnicas usadas para reduzir as afluências de
sedimentos à albufeira podem passar pela estabilização e proteção das margens a montante
e pela melhoria das práticas agrícolas, ou seja, todo o tipo de ações que visem diminir a
erosão na sub-bacia hidrográfica a montante da albufeira.
Com este mesmo objetivo são usadas bacias de retenção de sedimentos, ou bacias de
sedimentação. Trata-se de albufeiras com uma geometria e dimensões adequadas à retenção
de sedimentos, permitindo uma gestão eficiente dos mesmos. A implementação de bacias
de sedimentação a montante de albufeiras é uma prática comum no Japão. Os sedimentos
retidos, tradicionalmente utilizados como materiais de construção, são regularmente
extraídos das bacias de forma mecânica. Contudo, mais recentemente, para compensar a
falta de sedimentos a jusante das barragens, o material retirado tem sido devolvido ao rio,
para que este seja transportado naturalmente através da corrente fluvial. Grande parte dos
projetos de reposição sedimentar têm tido impactes positivos quando os sedimentos repostos
são naturalmente redistribuídos durante eventos de cheia (Sumi e Kantoush, 2018).
É exemplo de uma bacia de sedimentação a estrutura construída para reter os
sedimentos de origem vulcânica do Monte Santa Helena, transportados pelo rio North
Fork Toutle em Washington, nos Estados Unidos da América. A estrutura de retenção
de sedimentos é uma barragem de terra compactada, com a face de montante em betão,
o coroamento com 575 m de comprimento, uma altura de 55 m e capacidade para
armazenar cerca de 200 milhões de m3 de sedimentos (fot. 3). Esta estrutura foi construída
entre 1987 e 1989, e reteve entre 75% a 95% dos sedimentos afluentes durante a década
de 1990 (Sclafani et al., 2017).
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Fot. 3 - Estrutura de retenção de sedimentos no rio North Fork Toutle, em Washington
(Fonte: Sclafani et al., 2017).

Um segundo método consiste em previnir a deposição dos sedimentos na albufeira.
Podem ser utilizados túneis ou condutas para desviar os sedimentos da albufeira ou
outros métodos que acelerem a passagem de sedimentos finos através da barragem e assim
evitar que estes se depositem. Outro método, possivelmente a mais corrente, consiste na
remoção de sedimentos já depositados na albufeira. A retirada de sedimentos realiza-se
pelo meio tradicional de dragagens ou, quando possível, através das descargas de fundo
de modo a permitir o escoamento dos caudais sólidos.
Independentemente do método adotado, importa ter em conta que o modelo de
gestão sedimentar deve contemplar um programa de monitorização frequente do canal
fluvial, bem como das estruturas hidráulicas; também a gestão deve ser adaptativa em
função das evoluções observadas, não descurando o impacto das alterações climáticas
(Peteuil, 2018; Sclafani et al., 2017; Sumi e Kantoush, 2018).
Sublinha-se a urgência de atuar na gestão de sedimentos em albufeiras, uma vez que é
uma problemática anualmente cumulativa quando não existe uma solução implementada.
Sem ação, pode tornar-se um problema maior, mais complexo e com mais custos para as
gerações futuras. O grande objetivo proveniente de um programa de gestão sedimentar passa
por usufruir da capacidade de armazenamento das albufeiras, da vida útil das barragens e,
consequentemente, beneficiar de uma gestão de risco de cheia otimizada e mais assertiva.
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Gestão de sedimentos no rio Mondego em Coimbra
Enquadramento
A construção do Açude-Ponte em Coimbra alterou a natural dinâmica fluvial do
rio Mondego, causando acumulação de material sólido no trecho fluvial a montante e,
consequentemente, erosão do leito a jusante. Em resultado das análises aos eventos de
cheia do rio Mondego em 2001, 2016 e 2019, que causaram prejuízos incalculáveis em
Coimbra e no Baixo Mondego, considera-se inevitável estudar a evolução morfodinâmica
do leito do rio Mondego no troço entre o Açude-Ponte e a Ponte da Portela (em Coimbra),
bem como o impacto dos fenómenos de cheias e a sustentabilidade das medidas tomadas
pelas entidades competentes.

Evolução do leito do rio
Em 2004 foi elaborado um estudo prévio para a realização do desassoreamento do
leito do rio Mondego, num troço de 3 km de extensão a montante do Açude-Ponte,
no qual foram assinaladas as zonas mais críticas de acumulação e erosão, bem como os
volumes de sedimentos correspondentes ao trecho em análise. O estudo foi realizado com
base nos levantamentos batimétricos existentes de 2001 e 2003. O facto de o estudo ser
baseado em apenas duas batimetrias desfasadas de dois anos, e ambas serem posteriores
às cheias de 2001, não confere ao estudo uma aproximação segura do comportamento
morfodinâmico real do rio Mondego pois, geralmente após a ocorrência de um evento
de elevada dinâmica fluvial segue-se “[…] um longo período de calmaria, sem qualquer
acontecimento que altere significativamente a dinâmica do regime fluvial característico do rio”
(Antunes do Carmo e Bravo, 2004). A metodologia utilizada em Antunes do Carmo e
Bravo (2004) para determinar a evolução do fundo aluvionar consiste na comparação das
duas batimetrias de 2001 e 2003 (fig. 7).
As conclusões obtidas apontam para um volume de sedimentos absoluto, resultante
da diferença entre o volume acumulado e o volume erodido, de + 62228.68 m3 entre o
Açude-Ponte e a Ponte Rainha Santa Isabel, ou seja, um valor próximo de 31100 m3/ano.
No troço a montante da Ponte Rainha Santa Isabel não foi possível tirar conclusões,
no entanto, por se tratar do troço mais extenso é de esperar que se acumulem mais
sedimentos, com valores não inferiores a cerca de 20000 m3/ano.
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Fig. 7 - Batimetrias obtidas em 2001 (à esquerda) e em 2003 (à direita) no troço do rio Mondego
a montante do Açude-Ponte. A área assinalada com elipse de contorno vermelho representa a zona
onde se identificou maior acumulação de sedimentos (Antunes do Carmo e Bravo, 2004).

Segundo o Estudo de Impacte Ambiental realizado para a intervenção de
desassoreamento no rio Mondego em Coimbra, desde que a estrutura do Açude-Ponte
entrou em funcionamento, em 1985, até ao ano de 2008 que a sua albufeira acumulou
um volume aproximado de 1 260 000 m3 de sedimentos, sem que tivesse sido realizada
nenhuma obra de desassoreamento (ARH Centro, 2010). Este volume acumulado pode
traduzir-se num volume médio anual de 52 500 m3 afluente à albufeira do Açude-Ponte
no período considerado, de 24 anos (Freire e Antunes do Carmo, 2020).

Gestão atual
Em 2016, depois de publicado o Relatório da Ordem dos Engenheiros sobre as cheias
do rio Mondego em 2016, a Câmara Municipal de Coimbra lançou o concurso para a
realização do desassoreamento da albufeira do Açude-Ponte, no rio Mondego, com o
objetivo de repor as cotas do fundo para níveis semelhantes aos de 1985, correspondente ao
ano em que o Açude-Ponte entrou em funcionamento. Pretende-se assim reduzir o risco de
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cheias, criar condições de navegabilidade e permitir a prática de desportos náuticos no rio
Mondego. Segundo a Câmara Municipal de Coimbra (2017), o troço a ser intervencionado
localiza-se entre o Açude-Ponte e a montante da Ponte Rainha Santa Isabel, numa extensão
total de 3.5 km. Neste contexto, a Undersee, uma startup portuguesa que combina dados de
sensores subaquáticos com informação de satélites, desenvolveu um modelo do leito do rio a
ser intervencionado (fig. 8 à esquerda). Com base na informação batimétrica disponível de
2008, em conjunto com o software open source QuantumGIS, foi obtida uma aproximação
atualizada da batimetria do leito aluvionar no ano de 2016 (fig. 8 à direita).

Fig. 8 - Identificação do trecho a ser desassoreado (à esquerda) e batimetria do rio Mondego
correspondente ao ano de 2016 modelada pela Undersee (Canilho et al., 2016).

Nesta figura é possível observar que as zonas mais críticas de acumulação sedimentar
se encontram no setor a montante da Ponte de Santa Clara. Os níveis do fundo do leito
obtidos variam entre os 14.1 m e os 17.3 m, acima do nível médio da água do mar.
A Undersee prevê que sejam retirados 1 000 000 m3 de sedimentos na realização da
obra de desassoreamento (Canilho et al., 2016). Em 2017 o Município de Coimbra
anunciou a adjudicação da obra de desassoreamento do rio Mondego à Mota-Engil,
num investimento de aproximadamente quatro milhões de euros, onde é prevista a
remoção de 700 000 m3 de inertes através de dragagens, a serem depositados a jusante do
Açude-Ponte. A confirmarem-se as tendências de afluência dos caudais sólidos e os
fenómenos de erosão e deposição registados nas últimas décadas no troço do rio Mondego
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a montante do Açude-Ponte, que apontam para uma acumulação de 52 500 m3/ano, será
necessário repetir a intervenção de desassoreamento de 14 em 14 anos.

Solução alternativa
Uma vez que as ações de dragagem ao longo de 3 km do leito do rio têm um custo
económico e ambiental muito elevado para o intervalo de tempo em que se estimam úteis,
sugere-se uma solução alternativa. Esta solução passa por reter a maior parte do caudal
sólido afluente a Coimbra, no rio Mondego, a montante da Ponte da Portela, através
da construção de uma bacia de sedimentação. As bacias de sedimentação são pequenas
albufeiras com profundidades reduzidas e geometrias que permitem a passagem do
escoamento (caudal líquido), com baixas ou mesmo nulas concentrações de sedimentos.
Para que estas bacias desempenhem o objetivo da sua construção, devem ser desassoreadas
regularmente. Assim, é conveniente garantir que a localização destas infraestruturas tenha
bons acessos. Devem igualmente ser previstos em projeto os equipamentos necessários
para extrair regularmente os sedimentos acumulados. As características do rio Mondego
a montante da Ponte da Portela parecem ser adequadas à implementação de uma bacia
de sedimentação com cerca de 100 000 m3 de volume disponível para a retenção de
sedimentos; nesta conformidade, seria necessário realizar o desassoreamento a cada dois
anos. Em primeira aproximação, e por razões técnicas, poder-se-á concluir que este local
reúne condições para a possível localização de uma bacia de sedimentação no rio Mondego
(fig. 9) (Freire, 2021; Freire e Antunes do Carmo, 2020).

Fig. 9 - Localização da bacia de sedimentação (assinalada a vermelho) no rio Mondego a
montante da Ponte da Portela (Google Earth, 2020).
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Complementarmente à bacia de sedimentação no rio Mondego, deverá ser adicionada
uma segunda bacia de sedimentação no rio Ceira, a montante da sua confluência com o
rio Mondego. Esta bacia, a ser construída, terá menor capacidade, cerca de 25 000 m3
para o mesmo período de desassoreamento, uma vez que as afluências do rio Ceira
representam, em caudais líquidos, entre 10% a 30% do caudal do rio Mondego afluente
ao Açude-Ponte.

Conclusões
As consequências associadas a eventos de precipitação intensa vão muito além das
inundações fluviais. Os mecanismos hidrodinâmicos potenciados pelo elevado escoamento
superficial podem causar danos em estruturas existentes nos leitos dos rios, como pontes
e margens artificiais, ou inviabilizar a utilização de estruturas de proteção contra cheias.
O previsível aumento da frequência e intensidade de fenómenos meteorológicos adversos,
em consequência das alterações climáticas em curso, deve alertar as entidades associadas
à gestão de riscos naturais para a urgência de serem adotadas medidas preventivas e
mitigadoras. Nesse sentido, tendo presentes os eventos de cheia descritos e realçando os
ensinamentos de eventos passados, sugerem-se algumas recomendações, concretamente
na bacia do rio Mondego (Freire, 2021):
a) Valorização da floresta, uma vez que a presença de vegetação no solo aumenta a sua
capacidade de permeabilidade e consequentemente é gerado menor escoamento
superficial na respetiva bacia hidrográfica;
b) Reforço e atualização dos sistemas de previsão e monitorização das bacias
hidrográficas (de salientar a quase inexistência de estações udométricas e
hidrométricas na sub-bacia do rio Ceira, sendo por isso uma zona a necessitar
de especial atenção); a implementação desta medida resultaria em mais tempo de
resposta para reagir a uma situação de crise;
c) Garantia de bom funcionamento das estruturas hidráulicas através de regulares
inspeções, obras de melhoria e monitorização dos caudais sólidos e líquidos,
de modo a permitir uma resposta adequada das estruturas durante períodos de
elevado escoamento;
d) Consciencialização das comunidades residentes em zonas ribeirinhas e em leitos
de cheia para o risco a que estão expostas, reduzindo a falsa sensação de segurança
resultante da construção de obras hidráulicas de proteção contra cheias;
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e) Proibição de construções ou reabilitações de edifícios em zonas historicamente
inundáveis; e,
f ) Estudo de soluções que diminuam o impacto causado por cheias.
Neste contexto, foi analisada a atual gestão de sedimentos do rio Mondego em
Coimbra e apresentada uma possível solução alternativa, com maior viabilidade económica
e ambiental a longo prazo. A monitorização e gestão adequadas de sedimentos pode
revelar-se uma mais valia na mitigação de impactos causados por cheias, melhorando as
condições de escoamento, potenciando o aproveitamento dos sedimentos e criando maior
capacidade em albufeiras.
Como ações específicas (em termos de projeto) a desenvolver e implementar para a
valorização ambiental e economicamente sustentável do rio Mondego propõem-se:
1. Revisão da capacidade de descarga da barragem da Aguieira, incluindo o protocolo
de operação, tendo em conta as alterações dos registos hidrológicos que serviram
de base à construção da barragem, bem como outras possíveis alterações que
poderão ocorrer em consequência das alterações climáticas em curso;
2. Conclusão da obra de aproveitamento hidráulico da Bacia do Mondego tal como
projetada, incluindo a regularização dos afluentes, de que se destacam o rio Ceira,
a montante de Coimbra, e os rios Ega e Arunca no Baixo Mondego;
3. Construção de uma bacia de sedimentação no rio Mondego, a montante da Ponte
da Portela, e possivelmente uma segunda bacia de sedimentação no rio Ceira. Os
impactos ambientais e os custos de construção e manutenção ao longo da vida útil
destas bacias, bem como o formato (geometria) e a capacidade de acumulação de
material sólido, são aspetos relevantes a ter em conta no dimensionamento destas
infraestruturas, as quais se revelam essenciais para o pleno usufruto da albufeira do
açude-ponte em Coimbra;
4. Revisão global do projeto, incluindo a possível construção de uma segunda
barragem a montante da barragem da Aguieira, pois não só a análise hidrológica
pode conduzir a resultados diferentes daqueles que serviram de base à construção
de todo o empreendimento nas décadas de 1970 e 1980 (que inclui o sistema da
Aguieira, Raiva e Fronhas, o Açude-Ponte de Coimbra e a obra do Baixo Mondego),
como é necessário aprender com o comportamento das infraestruturas.
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