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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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[…] 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.

Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)
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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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Momentos de convívio, num jantar de curso, 1978.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Enquanto estudante, participando em viagens de estudo, de 1976 a 1979.

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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Grupo da Imposição de Insígnias, a 12/07/2003.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

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 
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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.

Prefácio
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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).
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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”.

Prefácio



39

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





A GEOGRAFIA FÍSICA 
E OS RISCOS

Interfaces entre as alterações da 
paisagem e a dinâmica ambiental

Luciano Lourenço a realizar levantamento microtopográfico, 12/07/1989.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Resumo

No presente, a preocupação com o nível médio do mar e sua anunciada subida é 
uma realidade em todo o globo. Mas será esse realmente um factor de risco? Será um 
fenómeno perigoso? Para investigar a questão, elaborou-se um estudo focado em 
registos da maré recolhidos criteriosamente ao longo do globo (até ao ano de 2015), 
para avaliar tendências e oscilações do nível médio anual do mar, extraídos a partir de 
análise estatística, com foco particular no século XXI. Como resultado principal, é 
apresentado um mapa de perigo relativo de subida nível do mar, à escala global, são 
apresentadas conclusões e dados exemplos práticos no sentido de determinar se as 
variações do nível do mar devem ou não constituir motivo de preocupação iminente.

Palavras-chave: Nível médio do mar, variações, tendências, perigo, riscos.

Abstract

Recent Sea-level Variations and Coastal Risk. Nowadays, the concern about the mean 
sea level and its announced rise is a reality across the globe. But is this really a risk factor? 
Is it a dangerous phenomenon? To investigate it, a study was carried out focused on tidal 
records collected across the globe (until 2015), to assess trends and fluctuations in the 
annual mean sea level, extracted from statistical analysis, namely focusing on the 21st 
century. As a main result, a relative hazard map of sea level rise is presented, on a global 
scale, and conclusions and practical examples are presented to determine if sea level 
variations should be a cause of imminent concern.
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Introdução

As variações do nível do mar (VNM), têm estado na ordem das principais preocupações 
ambientais na perspectiva de que o nível médio global esteja a subir por eustatismo, 
relacionado nomeadamente com expansão térmica dos oceanos (termo eustatismo) e 
com o degelo das calotes glaciárias (glacio-eustatismo) (Gregory, et al., 2012, Cazenave 
e Remy, 2011). Não é propósito deste trabalho discutir em termos absolutos a taxa de 
variação anual do nível do mar, mas tão somente analisar o perigo potencial nas condições 
presentes e num futuro próximo considerando o ordenamento do litoral. O último 
relatório do International Pannel for Climate Change (IPCC, 2019) aponta para um 
aumento exponencial da tendência de subida que, em 2100, levaria o nível médio do mar 
(NMM) posicionar-se meio metro (2019), em média, acima do nível actual. A NASA 
indica que estará 65cm acima do presente1. Pelo contrário, especialistas como Mörner 
(2015, 2016) indicam uma subida global de 0 a 0,1mm/ano (2015) ou uma taxa de 5 a 
+/- 15mm em 2100. A discrepância destes números demonstra bem a ausência de dados 
consistentes e a variabilidade do fenómeno. No entanto, a questão é, à partida, bem mais 
complexa, pois existem inúmeros factores envolvidos que contribuem para as VNM e que 
condicionam os efeitos deste fenómeno no litoral. Conforme refere Evans (2004), para 
o explicar e interpretar há que desentrelaçar e compreender a importância e o significado 
relativo das múltiplas escalas de tempo e de espaço que nele convergem e determinam o seu 
comportamento, global e em cada contexto geográfico. Na realidade, a área de influência, 
a janela de tempo e a intensidade com o que os elementos do sistema que controla o 
fenómeno agem e reagem ou são sentidos na identificação, registo e estudo do NMM, são 
muito difíceis de monitorizar, modelar e simular e, ainda mais, se se tentar verificar sua 
importância relativa no contexto actual ou em diferentes contextos de tempo e espaço. 
A dificuldade inicial é determinar, com algum rigor, quais os elementos envolvidos e em 
que medida. Este não é um quebra-cabeças simples, com grandes peças óbvias, mas antes, 
outro, com muitos elementos minúsculos e interligados, em que todos contribuem para o 
panorama global e para os quais seria preciso ter dados sobre os mesmos para os analisar 
de forma integrada e minimamente rigorosa.

Mas o mediatismo desta questão ultrapassa hoje os domínios da Ciência tornando-o, 
pode dizer-se, numa questão social. Neste contexto mediático em que foi incutido no 
senso comum uma visão catastrofista do fenómeno, afirmar que o nível do mar permanece 

1 https://sealevel.nasa.gov/resources/92/sea-level-rise-accelerates-over-time

António Alves-da-Silva e Pamela Matlack-Klein
As variações recentes do nível do mar e o risco no litoral
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estável, pode ser considerado como um desaforo que contraria as teses alarmistas associadas 
à questão das “alterações climáticas”, que insistem em que o NMM sobe perigosamente, 
devido ao aquecimento dos oceanos. 

Neste trabalho, demonstrar-se-á, usando factos e observações empíricas cuidadosas, 
que a evolução do nível médio do mar não parece perigosa para a zona costeira. À luz do 
risco associado à perda de território por erosão e submersão, acaba por se considerar que 
o nível do mar é estável dentro da variabilidade média que o caracteriza e, a menos que 
haja algum fenómeno paroxísmico de permeio, não deverá representar perigo algum nos 
tempos mais próximos. Não foram encontrados dados fiáveis que indicassem o contrário. 
Recentemente, os satélites com sensores altimétricos cada vez mais precisos, têm vindo a 
ajustar e afinar as suas medições (ainda num período que se deve considerar muito curto 
para ser conclusivo) mas os resultados entretanto alcançados tendem a contrariar a tese do 
perigo associado às VNM.

A Geografia há muito tempo é aliada da Ciência, embora muitas vezes o inverso não 
seja verdadeiro, pelo menos em relação às ciências exactas. Baseia os seus postulados na 
observação da Terra, e as ciências exactas baseiam-se essencialmente em números. No 
entanto, na natureza, as observações no terreno tendem a contrariar os números, que 
nem sempre têm qualidade e a quantidade suficientes para apoiar descobertas factuais 
(especialmente quando se propõe explicar fenómenos complexos relacionados com o 
clima) e isso precisa ser complementado com observações e factos claros. Observar e 
concluir sobre uma linha de tendência traçada sobre um gráfico representativo das VNM 
não é suficiente. Neste domínio é preciso atender ao grau de correlação da tendência com 
a distribuição, à qualidade/representatividade dos dados e à longevidade das séries. Uma 
vez assegurado este preceito e obtidas conclusões sobre a representatividade dos dados e 
da sua análise, é ainda necessário verificar evidências correlativas no terreno que, de algum 
modo, comprovem as conclusões daí retiradas. Só nestas condições é lícito retirar ideias 
consistentes e coerentes, eventualmente efectuar previsões para os anos vindouros e indicar 
caminhos a seguir se for caso disso. Outra situação não será admissível, principalmente 
quando se chegam a conclusões pouco claras prevendo cenários negativos implicando 
medidas dispendiosas e mal-estar social. 

Deve considerar-se necessário enquadrar a observação de fenómenos - neste caso as 
VNM, dentro de um contexto muito específico de espaço e tempo no qual as conclusões 
devem ser inseridas. Por outro lado, isso nem sempre é fácil, pois é preciso tentar remover 
todo o peso do relativismo das conclusões parciais e finais, já que é muito fácil manipular 
opiniões através da forma gráfica da apresentação dos dados. 
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O contexto de risco no litoral, é a razão deste artigo e o que na realidade importa para 
as comunidades litorais e para o ordenamento deste espaço. É essencial enfatizar que, no 
decurso deste trabalho, ao falar de nível do mar, nos referimos ao nível médio anual do mar 
(NMA), do qual se estudam as variações. Muitas pessoas/notícias confundem ou fazem 
confundir NMM ou NM global ou com o nível da água ocasional, por exemplo, alcançado 
durante tempestades - que provoca evidentes fenómenos de subida temporários como ondas 
de tempestade (Storm Surge), ou marés de tempestade (Storm tide); marés vivas equinociais, 
ou até lhe atribuem fenómenos de erosão costeira. Trata-se, no entanto, de fenómenos 
localizados no espaço e no tempo em que ocorrem e não têm nada a ver com o NMM ou a 
sua variabilidade eustática e, portanto, não podem ser confundidos e misturados.

O efeito potencial de uma subida do nível médio do mar (SNM) no litoral é essencial 
para compreender a sua importância no funcionamento dos sistemas a nível local e 
regional. Tal fenómeno pode provocar mudanças significativas no equilíbrio hidrológico 
condicionando, portanto, sistemas mais abrangentes. Uma mudança significativa, rápida 
e imanente do NMM, sem dúvida, pode ter consequências no sistema hidrológico geral, 
como aliás é conhecido do passado. É o NMM quem determina o nível da base principal 
dos rios (exorreicos), e grandes mudanças implicarão sempre reajustes nos processos 
de equilíbrio erosão-sedimentação, de infiltração, no nível de salinidade relativa dos 
estuários e áreas costeiras, na forma e extensão de inundações em terras baixas e nos 
aquíferos de água doce. Nesse contexto sempre dependendo da magnitude do fenómeno, 
é plausível que uma forte e rápida SNM não só apenas condicione os sistemas litorais, 
como também os ecossistemas naturais em geral, àqueles ligados, e ainda todo o tecido 
socioeconómico, sistemas de organização e ocupação do território e os recursos hídricos 
no litoral. Neste contexto, uma possível SNM2, de acordo com Carrasco (et al., 2015) 
representaria uma ameaça particularmente nefasta, por exemplo, para habitações e 
infraestruturas antrópicas do litoral, pois dez por cento da população mundial vive em 
áreas com altitudes inferiores a 10 metros. Mas este fenómeno que, concomitantemente, 
corresponderia a uma subida do nível de base dos sistemas fluviais exorreicos (obrigando 
à sua reorganização, com a deslocação para montante do ponto nodal3), teria ainda 
implicações nos aquíferos litorais com a possibilidade de estes serem infiltrados por 
água salgada e ainda de reduzirem o seu escoamento natural (Silva e Ribeiro, 2006). 
Isto significaria uma reorganização do sistema hídrico com degradação e diminuição de 

2 Quando nos referimos ao nível do mar estamos a falar, em sentido lato, no aumento generalizado, rápido e 
crescente do volume de água nos oceanos e, em sentido restrito, no nível médio anual que deveria corresponder 
à linha entre marés média em cada local.

3 Ponto de encontro entre as águas doces fluviais e as águas salgadas marinhas.
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recursos disponíveis no litoral e provável agravamento das condições de sustentabilidade 
da ocupação antrópica neste espaço. Neste aspecto, haveria claramente um binómio 
“explosivo” a justificar todas as preocupações: uma possível acentuada SNM por um lado, 
e uma crescente ocupação antrópica por outro, que convergiriam para uma situação de 
rotura que, a confirmar-se, exigiria a redefinição de políticas de organização e ocupação 
do território, do planeamento e gestão das bacias hidrográficas e recursos hídricos, e da 
planificação de tomada de medidas de protecção civil. Há a considerar ainda numerosas 
ameaças derivadas que podem ser desencadeadas por uma SNM nesse contexto, que 
implicariam uma série de processos potencialmente perigosos inerentes ao reajustamento 
dos sistemas litorais, dirigido a um novo equilíbrio decorrente de uma nova posição do 
nível médio do mar. Este potencial de interferência torna assim pertinente um estudo do 
risco associado às VNM. Conforme refere Luciano Lourenço (2004) “[…] a montante 
do risco devem analisar-se os objectos, processos, fluxos e balanços, quer os que interferem 
nos geossistemas, e que, por isso, determinam ou condicionam os riscos naturais, quer os 
que intervêm nos socio-sistemas”. Tal implica, em primeiro lugar, ter o conhecimento do 
contexto para, em seguida, se aferir acerca do perigo real de um fenómeno para que mais 
tarde possa ser desencadeada a análise do risco e sua determinação (valor do risco) com 
base na relação entre a perigosidade e a vulnerabilidade. 

Este trabalho visa unicamente a aferição do perigo: auscultar se as VNM, à escala 
global, constituem na realidade um fenómeno perigoso e, em caso afirmativo, se é e onde 
é relevante.

O perigo associado à SNM que está a ser divulgado ao público, não é um dado 
adquirido. A incerteza é enorme e tem havido muita discussão sobre as taxas de SNM 
previstas e sobre as fontes em que o seu cálculo se baseia. O grau de confiança destas 
previsões é um assunto ainda em aberto (Carrasco, et al., 2008, p.1). 

Assim, face à relevância actual do tema, o propósito concreto deste trabalho foi o de 
verificar a possibilidade de existência de perigo numa perspectiva de saber se se justifica 
um estudo do risco. O risco em causa seria o associado à perda de território e recuo 
da linha de costa por eventual subida eustática do nível do mar. Foi assim estudada a 
distribuição espacial do fenómeno a nível global, para atestar do seu perigo e relevância, 
uma vez que a questão chave ou o paradigma actual é que o NMM estará a subir, 
globalmente, de forma dramática e crescente, com maior incidência nos últimos anos e 
que isso deverá implicar medidas de prevenção e adaptação, considerando preocupantes 
os níveis previstos. Medidas que já estão a ser implementadas e a custar milhares de 
milhões às economias mundiais.
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Metodologia utilizada

Neste trabalho usaram-se registos maregráficos de domínio público, mas existem 
poucas séries temporais longas e nem sempre são fiáveis, algumas com significação 
estatística muito fraca. Tal não permite extrair conclusões consistentes mas, num contexto 
geral, permitiram contrariar a existência de qualquer subida dramática do nível do 
mar e demonstrar cabalmente que essa subida não é global: casos particulares à parte, 
se na maioria dos oceanos existe uma tendência de subida (ainda que, como veremos, 
seja insignificante em termos de perigo), noutros locais a tendência é de descida, o que 
contraria claramente a ideia de um fenómeno de subida global, intenso, sistemático e 
irreversível conforme se parece querer fazer crer, mesmo considerando fenómenos de 
isostasia pós Wurmiana ainda em curso.

O aspecto relacionado com o contraste entre a evolução do conhecimento do nível 
do mar à escala global e as limitações que existem na descrição e na interpretação a 
nível regional e local é salientado por White et al. (2014) que permite concluir que, 
se no presente se sabe como medir e comparar o NM global, o mesmo não é verdade 
a nível local e regional que, afinal, é o que interessa saber, tendo em conta o estudo do 
risco no litoral. Por outro lado, dizer que se sabe medir o NMM, não significa que as 
medições já realizadas sejam suficientes para fazer uma boa caracterização da sua evolução 
e comportamento no espaço e no tempo. Para estudar as VNM e avaliar quaisquer 
alterações globais nesse domínio, os dados disponíveis não são suficientes para serem 
claramente conclusivos. Primeiro, considerando os registos maregráficos existentes 
em todo o mundo, verifica-se que são dispersos e escassos, não permitem estabelecer 
uma continuidade espacial que garanta o conhecimento da distribuição geográfica do 
fenómeno. Além disso, sua representatividade a nível global e até regional não pode ser 
eficaz porque existem muitas condicionantes locais que influenciam os registos ao longo 
do tempo. Podem existir marégrafos próximos que mostram comportamentos diferentes. 
Outro ponto a ser realçado é a falta de longas séries temporais na maioria dos marégrafos 
existentes e também a inconsistência de alguns registos: é comum encontrar-se lacunas 
nas séries, medições erradas/falsas. O próprio NMA, que é o parâmetro focal para analisar 
as VNM, resulta de processos estatísticos menos precisos, simplificações, sobretudo tendo 
em consideração os valores de variação, milimétricos, que se têm encontrado no final4. 

4 Em primeira análise, o NMA em cada ano, resulta da média dos níveis médios mensais. Por sua vez, estes 
níveis médios mensais resultam da média dos níveis médios diários que são as médias das oscilações diárias 
fortemente condicionadas pela maré astronómica. Portanto o NMA é obtido em terceira mão, através de 
processos estatísticos mais ou menos precisos e com um rigor em geral rondará +/-20mm.
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Desde meados da última década do século passado que existem satélites altimétricos 
que trouxeram a capacidade de medir o nível do mar global (p.e., Topex/Poseidon, Envisat, 
ERS-2, GOCE, GRACE, Jason) tendo sido lançado em 2020 o satélite da missão Sentinel 
6 que irá trazer medições de precisão. As imagens de satélite permitem obter mapas do 
NMM global como variável espacial contínua que, a seu tempo, permitirão efectuar 
comparações temporais relevantes. No entanto ainda não estão estabilizados ao ponto de 
garantir a sua fiabilidade por forma a permitir interpretações assertivas dos seus resultados 
de forma cronológica. A sua precisão tem vindo a melhorar cada vez mais, o que tem 
servido também para pôr em causa resultados anteriores (Zwally et al., 2015; ESA, 2015), 
levando a conclusões diferentes sobre as VNM, desde que estas medições apareceram 
(1993) até aos nossos dias. Não se pode comparar, na mesma base, dados de satélite 
medidos com diferentes sensores de precisão e diferentes coberturas, e as séries temporais 
ainda não são longas o suficiente para produzir conclusões válidas. 

Assim, apesar da melhor visão global do NMM que se obtém através dos mapas 
baseados em dados recolhidos pelos sensores altimétricos dos satélites, optou-se por usar 
somente os dados maregráficos, resultantes de medições directas e contínuas das alturas 
da maré, sendo por isso necessário efectuar uma selecção cuidada de marégrafos e seus 
registos, tendo em consideração as limitações apontadas, procurando-se então por séries 
longas e consistentes. 

Uma crítica sobressai desde logo à utilização destes dados. É que o facto de se tratar 
de dados pontuais limita conclusões que digam respeito à globalidade dos oceanos 
com a agravante da densidade de pontos (marégrafos) com séries longas e fiáveis, ser 
manifestamente escassa. No entanto, apesar de eventuais lacunas, à partida seria possível 
identificar tendências gerais e padrões de variação comuns, e com base nas séries mais 
fiáveis, retirar conclusões globais ainda que menos precisas. Pelo menos, tendo em conta a 
validação da ideia vigente de SNM global rápida e acentuada, seria de esperar à partida que 
muitos senão a totalidade dos marégrafos, apresentasse um gráfico claramente ascendente 
do NMM. Neste contexto, se todas as séries apresentassem tendências semelhantes, 
isso seria conclusivo. O inverso também seria verdade: existindo uma discrepância de 
tendências com intensidades, variabilidade e sentidos diversos, seria lícito concluir que 
não haveria uma SNM global5.

Para o propósito definido, análise do perigo associado à SNM, pesquisaram-se os dados 
maregráficos de redes globais de domínio público, nomeadamente os do Permanent Service 

5 Porque neste caso estamos a considerar que o perigo advirá da subida do nível do mar. Portanto é o fenómeno 
perigoso que se está a tentar identificar.
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for Mean Sea Level (PSMSL), complementando-os com dados da National Ocean and 
Atmospheric Administration dos Estados Unidos (NOAA). A análise focou-se em primeiro 
lugar no Século XXI até ao ano de 2015, dado que é apontado como período crítico e o 
que mais condiciona as previsões. Nesse contexto, recolheram-se criteriosamente os dados 
possíveis de vários marégrafos, idealmente cobrindo todas as costas a nível mundial, mas 
considerando somente aqueles cuja fiabilidade dos dados e longevidade das séries dariam 
à partida algumas garantias sobre as conclusões a retirar (fig.1).

Fig. 1 - Distribuição Global dos marégrafos seleccionados para o estudo do nível médio anual do 
mar. No sentido de cobrir o melhor possível todas as linhas de costa globais, foram seleccionados 

registos com as séries mais longas e fiáveis com pelo menos 30 anos de dados e abrangendo o 
século XXI. A cinzento, os limites das Zonas climáticas.

Os valores do NMA foram recolhidos e analisados para cada marégrafo escolhido. Na 
ausência de valores anuais fiáveis foi necessário recorrer a valores mensais para calcular 
o valor médio anual. Em seguida, os valores seleccionados foram transportados para 
uma folha de cálculo, processados estatisticamente e posteriormente carregados numa 
tabela de atributos de uma base de dados SIG e vinculados aos pontos representativos dos 
marégrafos distribuídos no planisfério (fig. 2). 

Foram analisadas três escalas de tempo (separadamente e em conjunto): séries 
completas (que incluíram dados do NMA dos séculos XX, XXI e, sempre que possível, do 
século XIX); séries do século XXI; e anos finais. Sem preocupação com valores, a atenção 
centrou-se nas formas das distribuições no sentido de verificar e classificar qualitativamente 
as principais tendências do século XXI e suas variações, bem como o seu comportamento 
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esperável para o futuro próximo. Isso permitiu o refinamento dos valores de perigo 
obtidos. Infelizmente, das 139 estações escolhidas, apenas 22 foram consideradas fiáveis. 
Outras 24 foram consideradas não confiáveis, mas não foram excluídas porque não havia 
outras referências para as regiões que eles representavam. Obviamente que, nestes casos, 
os resultados devem de ser olhados com as devidas reservas.

Fig. 2 - Exemplo da estrutura de atributos e classificação na tabela descritora do perigo associado 
a variações do nível do mar (DECLIVE_XX – Declive da linha de regressão linear da série no 
século XXI; DESCRICAO – classificação descritiva da tendência; FIABILIDAD – Grau de 

fiabilidade de 1 –elevada, a 5 – baixa; FID – nº de registo na base de dados; LOCAL – nome e 
localização do marégrafo; PERIGO – Classificação do perigo conforme Tabela I; 

TAXA_MEDI1 – valor da taxa média anual de variação do NMA; TAXA_MEDIA – valor da taxa 
média de variação do NMM no século XXI; TENDENCIA1 – Tendência de variação no século 

XXI; TENDÊNCIA_ - Tendência de variação na totalidade da série em que = - estabilidade; 
S – subida; D – descida; ZONA – zona climática em que o marégrafo se encontra). 

À esquerda, a legenda do mapa em ambiente SIG com todas as variáveis cartografadas.

Para a obtenção de um valor relativo do perigo, como indicadores possíveis para 
sua identificação, de acordo com os critérios estabelecidos, atenderam-se aos seguintes 
elementos de análise: 1-TENDÊNCIAS (de VNM); 2-VARIABILIDADE (do NMA); 
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3-TAXAS (média de variação anual do NMM); 4-EVOLUÇÃO RECENTE (Variação 
da tendência no Séc. XXI relativamente à totalidade da série); 5-AVALIAÇÃO 
COMPARATIVA DE VALORES MÁXIMOS considerando os máximos anuais 
entretanto já atingidos, com o valor do NMM previsto para daqui a 50 anos do presente 
(2015), tendo em conta as tendências apresentadas. 

Antes de mais, ressalve-se que os resultados apresentados relativos ao perigo se baseiam 
numa análise comparativa dentro do universo de valores que se verificaram. Não se 
sabe ao certo qual deverá ser o valor de subida que corresponderia a um perigo real, até 
porque esse valor variaria no espaço e no tempo e implicaria um estudo de risco em cada 
local. As classes de perigo estabelecidas dizem respeito à amplitude de valores relativos 
em que os valores maiores não significam necessariamente que haja de facto perigo real, 
embora sejam classificados como tal por uma questão de comodidade e facilidade de 
leitura comparativa do universo de situações. Não provam necessariamente a existência 
de SNM com magnitude capaz de gerar situações de rotura, realmente perigosas, embora 
possam ser indícios e, como tal, serão esses os locais onde serão procuradas relações de 
causa-efeito, sobretudo em termos de recuo de linhas de costa que, a verificar-se, deveriam 
passar a constituir uma base de partida para estudos de risco mais aprofundados.

O cálculo do valor qualitativo do perigo relativo, ponderado com base nos parâmetros 
atrás descritos, gera forçosamente um valor subjectivo, mas assente em pressupostos 
razoáveis que visam uma aproximação à compreensão da realidade do fenómeno. 

Numa primeira fase, classificou-se cada ponto (local geográfico do marégrafo) de 1 (perigo 
mínimo) a 5 (perigo máximo) de acordo conforme os critérios indicados na Tabela I.

Numa segunda fase, identificou-se a situação assinalada como a mais grave, para 
analisar a situação no terreno, tendo em vista avaliar e quantificar a existência de causa-
efeito através da comparação cronológica de imagens do Google Earth®, registando e 
comparando posições da linha de costa ao longo dos anos, para comprovar ou desmentir a 
existência real de perigo no caso de se verificarem recuos naturais evidentes e consistentes.

Resultados: Análise do perigo relacionado com as variações do nível médio do mar

De acordo com a integração e ponderação dos cinco critérios descritos no ponto 
anterior obteve-se o mapa do perigo relativo associado a VNM (fig. 3).

Deve referir-se que não é lícito estabelecer um zonamento classificado de áreas de 
perigo relativo, uma vez que os valores são pontuais, com lacunas e irregularmente 
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distribuídos, e que a importância da especificidade de factores locais, são características 
que se podem sobrepor a quaisquer factores gerais. As lacunas nos conjuntos de 
dados, combinadas com factores locais, podem ser suficientes para mascarar os dados 
de base considerando o contexto global. Ainda assim, podiam ter sido identificados 

5 PERIGO MAIS 
ELEVADO

Quando uma tendência já fortemente positiva foi ainda agravada ao longo do 
Séc. XXI (do universo obtido, considerou-se como fortemente positivas as tendências 
de subida acima de 10 mm/ano)

4 PERIGO 
ELEVADO

Quando a tendência já claramente positiva (5 a 10mm/ano) foi agravada, ou se 
houve uma muito forte inversão positiva no Séc. XXI colocando a taxa de subida 
nos valores mais elevados

3 PERIGO 
INTERMÉDIO

Quando se verifica um desagravamento de uma tendência positiva forte passando 
a moderada (0,5 a 5 mm/ano) ou se mantém uma tendência positiva fraca (inferior 
a 0,5mm/ano), mesmo com ligeiras variações positivas ou negativas. Ainda, 
quando se verifica uma inversão positiva fraca de uma tendência negativa

2 PERIGO BAIXO Quando a tendência positiva ou negativa é fraca (entre -0,5 e +0,5mm/ano) ou 
quando há inversão de tendências positivas para valores baixos

1 PERIGO MAIS 
BAIXO

Quando a tendência é claramente negativa (menor que –0,5mm/ano), agravada ou 
não, ou se houve uma inversão forte de uma tendência positiva fraca

Tabela I – Critérios de classificação do perigo relativo a Variações do Nível do Mar. 

Nota: Tendência positiva, significa subida do NMA, negativa, significa descida, inversão significa mudança da 
tenência de positiva para negativa ou vice-versa.

Fig. 3 - Distribuição espacial do perigo relativo associado a Variações do Nível do Mar.
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comportamentos/tendências comuns. À partida, o alarmismo que envolve este tema, 
apontaria para a identificação de tendências claras de SNM, o que, a ser um facto, se 
sobreporia às lacunas dos dados e aos condicionalismos locais e permitiria identificar, 
pelo menos, a possibilidade de perigo. Se todos os marégrafos indicassem uma SNM 
seria uma conclusão importante. Tal não sucedeu e a situação apresentada serve, ao invés, 
para concluir no sentido contrário. Em praticamente todos os pontos considerados, não 
há evidência de uma subida generalizada do NMM, pois tal implicaria que os registos a 
indicassem, e, ainda menos, de forma clara e acentuada. Ainda que muitos indiquem 
tendência de subida, verificam-se demasiados casos de tendências opostas. Só este facto 
é suficiente para contrariar a ideia de SNM global.

Posta de parte a possibilidade de estar a ocorrer uma catástrofe global, ou perto disso, 
passa-se a efectuar uma caracterização regional do fenómeno com base nas situações 
encontradas, expressas no mapa da figura 3. 

A costa leste dos EUA, o Pacífico Oriental tropical, a bacia do Índico ou o Mediterrâneo 
central parecem ser as áreas onde o perigo relativo é mais acentuado, enquanto a Zona 
Polar Árctica, costas da Escandinávia e bacia do Báltico ou o Pacífico Sul Ocidental 
são aquelas onde será mais baixo. Não há também uma correlação especial com as 
Zonas climáticas. Na Zona Polar o perigo é em geral muito baixo devido às tendências 
predominantemente descendentes. Há, no entanto, alguns casos de perigo elevado junto 
à Gronelândia e Islândia. Na Zona Tropical há grandes contrastes, tal como na Zona 
Temperada. Nesta perspectiva não é possível afirmar que exista uma relação clara entre 
o clima zonal e as VNM. Estes resultados têm limitações, como por exemplo na bacia 
do Atlântico Sul Tropical, nomeadamente na costa africana onde quase não há dados e 
devem ser unicamente tidos como fracos indicadores. 

Parece confirmar-se o que refere Kopp et al. (2014) acerca das previsões da SNM 
não fornecerem informação suficientemente consistente que justifique qualquer 
recomendação sobre medidas preventivas de adaptação e resposta globais, ajustadas a 
novas hipotéticas circunstâncias (que na realidade não se verificam e muito menos se sabe 
quais seriam), apelando-se à necessidade de se fazerem previsões a nível local, no âmbito 
do estudo do risco (não só em relação a alturas do NMM), para se gerirem diferentes 
graus de vulnerabilidade. O que desde já se pode recomendar é a melhoria da forma de 
monitorizar o NMM, para que seja feita de uma maneira mais precisa e continuada, e 
ainda o aperfeiçoamento das previsões sobre níveis do mar extremos associados a impactos 
negativos no litoral (Church et al., 2010), embora este último caso esteja associado a 
tempestades localizadas no tempo que nada têm a ver com o NMM.
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A primeira conclusão a salientar desde logo, é que parece lícito afastar o cenário 
de SNM global e acelerada. Não há SNM global, e muito menos tão dramática e em 
agravamento como se têm feito crer. Os dados factuais comprovam-no, não só porque 
há muitos locais em que o NM desce ou permanece estável (30% dos casos) e, por outro 
lado, sendo certo que está a subir em grande parte, apenas em 22% dos casos se verificou 
uma forte tendência de subida consistente…e o termo “forte” é relativo.

No ponto seguinte, para esclarecer de certo modo o significado dos valores obtidos 
em termos de perigo real e a forma como se podem materializar no território através de 
impactos visíveis, pelo menos no que diz respeito aos valores máximos, procurou-se os 
casos aparentemente mais graves para avaliar a situação.

O perigo no terreno: Análise do nível médio do mar em Galveston-Texas e o risco de 

perda de território como relação de causa-efeito

Apesar do espectro abrangente de potenciais consequências e uma subida eustática 
do nível do mar ser vasto, conforme foi referido, talvez a mais preocupante e visível seja 
a perda de território por recuo da linha de costa. Ou seja, terra perdida para o mar, com 
todas as implicações que isso poderia ter. Tendo em conta os resultados obtidos, procurou-
se assim identificar as piores situações e aquela que seria a pior situação de todas. Ou seja, 
os locais onde o valor do perigo fosse maior e os dados fossem consistentes, com séries 
longas e fiáveis, portanto um local onde os registos maregráficos indicassem uma subida 
inequívoca e consistente do NMM. Para avaliar um eventual recuo da linha de costa 
correlativo, recorreu-se ao arquivo histórico de imagens do Google Earth® para se efectuar 
análises cronológicas comparativas do local, tão distantes no tempo quanto possível.

Dos casos à partida mais graves, ou seja, aqueles que foram classificados com o 
valor máximo do perigo – 31 pontos – apenas 86 tinham séries fiáveis e desses nenhum 
evidenciava problemas. A observação das imagens incidiu sobre locais aparentemente mais 
frágeis, como Sandy Hook ou o Cabo Hatteras tendo-se verificado alterações significativas 
na configuração das linhas de costa, mas somente por serem locais muito dinâmicos, não 
se podendo falar em recuos, mas antes em alterações.

Ainda assim esta situação pode ser esclarecedora relativamente à importância do 
fenómeno na configuração do litoral no contexto, já que mesmo nos casos mais graves 

6 Woods Hole; Galveston II; Chaleston; Ilha Magueyes – Porto Rico; Katakolon (Grécia); Fremantle (Austrália); 
Suva (Fidji), Duck Pier Outside (EUA-Virgínia).
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observados não foi possível observar nenhum recuo dramático e claro, pois se a SNM fosse 
assim tão impactante e global, mesmo com dados limitados, haveria alguma evidência 
inequívoca no terreno, que não se vislumbrou.

Encontrou-se, entretanto, um caso que reunia as condições desejadas para analisar a 
posição da linha de costa nos últimos 65 anos (1954-2019): o marégrafo de Galveston II 
Pier 21: tem uma série longa e consistente, com tendência de subida clara a uma taxa de 
cerca de 8 mm/ano.  Não sendo o caso mais extremo é um dos valores mais altos encontrados 
e sem dúvida o mais consistente. A série tem uma variabilidade baixa com uma correlação 
linear muito forte. O local tem também imagens comparáveis desde 1954 até ao presente. 
Além disso, este é um local geralmente atingido por furacões ou tempestades tropicais, em 
média a cada 2,67 anos7. Portanto, conseguiu-se reunir um contexto que à partida deveria 
mostrar de forma inequívoca a relação de causa-efeito que se pretendia verificar pois o 
local atende a todas as condições potenciais de alta perigosidade relacionadas com erosão 
e recuo da linha de costa e dispunha-se de dados para o verificar. Para tornar as conclusões 
ainda mais consistentes, procurou-se pelo território aparentemente mais frágil próximo 
da posição do marégrafo e sem interferências antrópicas. Assim, para fazer essa análise 
foi escolhida a praia de East Beach, na ilha de Galveston (fig. 4), porque pertence a um 
sistema de ilhas barreira (com praia-duna-pântano litoral) estreito, e por isso vulnerável, 
próximo do marégrafo com a referência Galveston II, Pier 21, TX, EUA (fonte PSMSL).

Os registos obtidos (fig. 5) mostram que o NMA subiu mais de 70 cm ao longo de 
109 anos e cerca de meio metro desde 1954 (que é a data da primeira imagem a comparar 
a evolução costeira ao longo dos anos – fig. 6). A taxa de subida até ao final do Séc. XX era 
de cerca de 6,9mm/ano e agravou-se no Séc. XXI, para 7,9mm/ano. Ambas as séries (total 
e Séc. XXI) têm um bom coeficiente de determinação linear (o que é muito raro entre os 
outros marégrafos considerados) o que atesta a sua pouca variabilidade. Portanto, neste 
contexto, os dados são fiáveis e conclusivos: existe um aumento claro, consistente e forte 
do NMM (no contexto geral dos dados utilizados), que se agravou no século XXI. Restava 
saber se a essa SNM seria realmente perigosa.

Definitivamente seria de esperar encontrar um grande recuo da linha de costa, ou 
mesmo o seu desaparecimento. Mas nada disso aconteceu como se verifica e esquematiza 
na evolução do troço mais estreito da praia de East Beach junto a Galveston, desde 1954 
(fig. 6). Ao analisar o perigo real, a ideia era verificar se nesse local havia evidências de 
recuos da linha de costa ou áreas erodidas ou submergidas por causa da SNM, que se 

7 www.hurricanecity.com
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verifica ao longo de 109 anos com agravamento no Séc. XXI. As imagens não deixam 
qualquer dúvida. Não apenas não se verifica qualquer recuo da linha de costa, mas, em 
vez disso, até houve progradação da praia, seguida do crescimento da vegetação dunar no 
mesmo sentido. Isso não seria possível se houvesse uma realmente forte SNM.

Conclusão

 Pode concluir-se com segurança que a SNM verificada (75cm em 109 anos) não só 
não foi perigosa como não parece ter tido influência na posição da linha de costa. Não há 
vestígios nesse sentido e estes eram esperáveis. Mesmo sabendo que esta costa é severamente 

Fig. 4 - Local de análise de potencial recuo da linha de costa por efeito da subida do nível do mar: 
East Beach, Galveston, Texas, EUA (Fonte: PSMSL e Google Earth®).
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atingida por fortes tempestades, o NMM, pelo menos com a actual taxa de subida, que 
é garantidamente uma das mais altas do mundo, não tem impacto visível na morfologia 
da costa. Além disso, desde o final dos anos 80, enormes edifícios foram construídos no 
local onde, em 1969 ainda era praia (agora duna verde). Não estamos em crer que alguém 
pudesse ter investido milhões de dólares se houvesse a mínima possibilidade de o local 
estar em perigo de submersão por causa da SNM. Se extrapolarmos esta situação para o 
que acontece no resto do mundo, pode afirmar-se que ao actual ritmo, a SNM, onde se 
verifica, por si só não constituirá qualquer perigo, o que significa um risco muito baixo, 
dependendo das vulnerabilidades. As presentes taxas de SNM não são suficientemente 
fortes e consistentes para provocarem o recuo da linha de costa por erosão ou submersão. 

Fig. 5 - Variação do nível médio do mar em Galveston II, série completa:(1909-2018) e variação 
no Séc. XXI (janela superior). Exemplo de uma subida do nível do mar inequívoca, continuada e 

acentuada. O NMA subiu mais de 75cm (fonte: PSMSL, NOAA).
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Fig. 6 - Variação da faixa costeira na Ilha de Galveston entre 1954-2019, no trecho de East Beach 
(junto aos edifícios Palisade Palms). A linha amarela é a referência para avaliar a posição relativa 
da linha de costa ao longo dos anos. Inicialmente observa-se um pequeno recuo, mas em 1982 
a praia prograda tal como a vegetação do sistema dunar, processo que parece continuar até o 

presente (Ver enquadramento na fig. 4 – fonte: Google Earth®).
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É provável que os mecanismos de resposta do sistema litoral sejam suficientes para 
compensar esta aparente anomalia. O fenómeno por si só não parece sequer ser motivo 
para o desencadeamento de estudos de risco no litoral e nem justificará atenção durante a 
elaboração de planos de ordenamento nesta zona, muito menos que se gastem milhões em 
hipotéticas e indeterminadas medidas de adaptação, havendo, aí sim, perigo de colapso 
económico das estruturas socioeconómicas. 

Nesta perspectiva, pode afirmar-se que o NMM se pode considerar estável, pois, na 
perspectiva do risco, perante os factos apresentados, não induz nenhuma preocupação já 
que não há efeitos evidentes de qualquer SNM no recuo da linha de costa.
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