3. Riscos
no Domínio
Público
Marítimo

3.1 Breves considerações sobre os riscos que afetam o ser humano
O risco é uma constante na vida do Homem e apenas existe porque o Homem
existe. Como bem se diz na gíria portuguesa, “onde está o Homem está o perigo”. Por
vários motivos, o Homem está permanentemente em risco e é muitas vezes exposto
ao perigo, seja de morte, de contrair problemas de saúde, ou sofrer um acidente
pessoal de várias tipologias. Por isso, a segurança é procurada incessantemente como
base do bem-estar e do conforto dos cidadãos e da sociedade. Todavia, um estado
de segurança absoluta é uma utopia. O Homem sabe disso e tenta contrariar esta
situação, muitas vezes sem sucesso.
Os riscos só têm relevância na medida em que afetam o ser humano (ou os seus
haveres), expoente máximo da evolução das espécies e de, em última instância, lhes
causarem danos graves ou mesmo a morte. É importante salientar este pensamento desde
já, para que não se tire de vista o facto de o objetivo principal de tantas preocupações
ser a segurança dos elementos desta espécie. Esta é a base do pensamento no mundo
ocidental e que resultou de uma evolução contínua ao nível do valor da vida.
Porém, não podemos deixar de referir que este não é um paradigma global.
Existem, como sabemos, comunidades de vários tipos onde fatores religiosos e
sociais deturpam estes princípios, fomentado, inclusive, o sacrifício da vida humana
em prol de outras coisas como o reconhecimento público ou a martirização,
presumindo que com isso conseguem alcançar benefícios além da morte.
A segurança dos cidadãos é ameaçada por muitas causas, umas de origem natural,
outras que decorrem da atividade humana. A ocorrência de fenómenos naturais
excecionais como sismos, tufões, furacões, tsunamis, tempestades, etc., constituem-se
como um risco que o Homem nem sempre pode prever ou evitar. Apesar dos
avanços tecnológicos aplicados a esta matéria, a sua imprevisibilidade e as formas
de se manifestarem, ainda apanham, muitas vezes, os cidadãos desprevenidos. Em
alguns casos até se pode determinar com alguma exatidão a sua ocorrência, mas não
em tempo útil para salvaguardar a sua segurança.
Por outro lado, apesar de ser considerado normal procurar a segurança, sabemos
bem que o Homem se expõe ao risco desnecessariamente, isto quando não o procura
deliberadamente. O suicídio é uma destas situações que ocorre também em espaços
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do DPM e que, pela sua especificidade, não será aqui explorado. Mas existem outras
formas modernas de os cidadãos se exporem a riscos desnecessários, como é o caso
de algumas atividades radicais praticadas em condições extremas, em que a busca de
novas experiências e sensações ultrapassa a sensatez.
Em âmbito laboral, os riscos são mais estudados, tentando-se, por todos os meios,
encontrar soluções para os mesmos. Em algumas delas, como a pesca profissional, o
trabalho nas minas, entre outras, o risco é tentativamente compensado com benefícios
que nem sempre cumprem o seu objetivo. Também em certas atividades lúdicas
e recreativas o risco está presente de forma nem sempre visível. Mas aqui cabe aos
cidadãos assumirem a responsabilidade sobre si próprios. Este assunto prende-se com a
tão propalada falta de cultura de segurança que grassa em algumas fações da sociedade
atual, e que leva a que os cidadãos se exponham ao perigo sem razões aceitáveis para
tal. Sabemos que há muitos acidentes que nos chegam por via da comunicação social e
que eram perfeitamente evitáveis. Mas nada foi feito para os minimizar, pelo contrário,
como já mencionado, certos comportamentos acabam mesmo por os potenciar.
Mas a perceção e análise sistemática, bem como uma abordagem científica ao
risco são relativamente recentes em Portugal. Embora, como refere Rebelo (2014), a
noção do risco tenha tido origem numa ligação com a vida no mar, cujos primeiros
documentos conhecidos sobre o tema datam do século XIII, em Génova, só muito
mais tarde é que se olharia para esta temática numa perspetiva científica, com o
objetivo de se minimizar ou eliminar. Curioso é ainda o facto mencionado por
Rebelo (2014) de terem alegadamente sido os portugueses, em plena época dos
descobrimentos, a ensinar a palavra risco aos ingleses. Talvez naquela altura a palavra
mais usada fosse perigo, pois era isso que estava no subconsciente dos marinheiros
que voluntária ou involuntariamente concretizaram a vontade de Portugal dar
novos mundos ao mundo.
Refira-se que o Poeta dos Lusíadas refere a palavra perigo, ou palavras que desta
derivam, 49 vezes na sua obra maior, onde surge logo no Canto I: “Em perigos e
guerras esforçados”. Pode dizer-se que nessa altura o risco podia confundir-se com
perigo, embora o fim último da sua utilização fosse o mesmo. Por isso, Rebelo
(2014), frisa que nessa altura associavam-se “risco e fortuna, risco e perigo, risco e
seguro”, sendo que só muito recentemente o risco foi associada a crise e a catástrofe.
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Também Almeida (2014) segue o mesmo caminho ao considerar que o conceito
de risco é relativamente recente, embora ocupe, atualmente, um lugar privilegiado
na sociedade, onde o seu controlo, sob diversas formas, se tornou um ato normal,
“quase indispensável numa governação adequada”. De facto, a sociedade moderna
tem tão presente este conceito que nada se faz sem se ter em conta o risco associado
a determinada ação ou atividade e, muitas vezes, a sua quantificação.
Numa outra forma de abordar os riscos naturais em Portugal, Rebelo (2003)
referiu que estes se apresentam claramente separados em riscos maiores (que podem
manifestar-se a grande escala afetando muitas pessoas de uma só vez, como é o
caso das inundações) e riscos menores, portanto de pequena escala, que considera
muito importantes, mas muito localizados. Segundo ele, a legislação portuguesa
dedicava, até ao final do século XX, pouca importância aos riscos naturais que não
tinham qualquer destaque nas leis até essa altura. O enquadramento jurídico de
então dedicava apenas algumas palavras a certos aspetos desta temática. E dá o
exemplo de algumas limitações legais para construção nas margens dos rios e junto
ao mar, mas apenas pela necessidade de “proteger as dunas e as arribas”.
Num inquérito de âmbito nacional a uma amostra representativa dos cidadãos
portugueses de maior idade, que privilegiou questões da perceção do risco com base nos
processos naturais, tecnológicos e mistos, Tavares et al. (2011) analisaram a perceção
dos portugueses sobre o risco com base em algumas variáveis que permitiram tirar
conclusões interessantes. A perceção do risco, a nível local ou nacional, no interior ou
na zona costeira, foram algumas dessas premissas, mostrando que existem, de facto, na
população em geral, fatores que influenciam a perceção do risco. Por exemplo, entre
o interior e o litoral, concluíram que a perceção do risco nas zonas costeiras é mais
elevada perante a ocorrência de fenómenos excecionais como as tempestades. Na escala
de perceção da perigosidade para o concelho de residência e para todo o território
nacional, os resultados do questionário mostraram que, à cabeça das preocupações dos
cidadãos inquiridos, surgem os acidentes de viação, as ondas de calor e as vagas de frio,
logo seguidas das tempestades. Além das tempestades, dentro do quadro de ocorrências
caraterísticas da zona costeira, e próximas daquelas, encontram-se também as cheias e os
afogamentos e, um pouco mais abaixo na tabela, os sismos, os movimentos em massa,
a contaminação do mar, os acidentes com embarcações e os maremotos (tsunamis).
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Importa ainda referir que praticamente todos os riscos que vamos abordar neste
capítulo são riscos naturais.
Os riscos antrópicos e mistos podem fazer-se sentir neste território, mas a
sua origem não reside normalmente no espaço de jurisdição marítima, embora
existam, muito próximo do mar, infraestruturas que podem originá-los. Dentro dos
naturais, existem vários com grande importância para o território e para os cidadãos
e por isso afigura-se necessário identificá-los e explicar como surgem e de que forma
podem afetar o ser humano.
Jones (2018:17) dá-nos conta de que “as catástrofes naturais perseguem a
humanidade desde que existimos”. E salienta que “[...] os riscos naturais são um
resultado inevitável dos processos físicos da terra, apenas se tornando desastres naturais
quando ocorrem dentro, ou perto, de zonas de construção humana, incapazes de suportar
a mudança súbita que eles causam”. O que esta cientista pretende dizer é que se
os fenómenos naturais não afetarem o ser humano, causando-lhes prejuízos ou a
morte, não passam disso mesmo: fenómenos, ou eventos. Apenas ganham aquela
classificação pelos danos que infligem à Humanidade.
Ainda sobre os conceitos, Lourenço (2014) apresentou contributos para
clarificar as perceções de risco, perigo e crise com base nos trabalhos de Faugères
(1990), percursor dos estudos sobre esta temática. Para estes, o conceito de perigo
encontra-se num limiar de transição entre o risco e a crise. Já o risco corresponde
a um “sistema complexo de processos cuja modificação de funcionamento é suscetível
de acarretar prejuízos diretos ou indiretos (perda de recursos) a uma dada população”.

3.1.1 O risco no contexto da zona costeira

O risco é uma realidade inquestionável na zona costeira e, por conseguinte,
está presente em todo o espaço do DPM que se encontra sob jurisdição marítima.
Já se mencionou que alguns eventos como sejam a erosão, com perda ou alteração
na configuração do território, através de processos associados a movimentações
em massa, deslizamentos e desabamentos (derrocadas), a subida do NMM, ventos
fortes, tempestades com maior energia no mar, chuvas torrenciais, inundações,
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galgamentos, ondas de calor, poluição por hidrocarbonetos e outras substâncias
perigosas21, são alguns dos que estão identificados como sendo cada vez mais
frequentes em consequência de alterações que têm vindo a ocorrer no Planeta e que
a todos devem preocupar (Rebelo, 2001).
Rebelo (2006) fala-nos também de riscos associados ao mar e alerta para o
manancial de oportunidades de lazer que este meio tem vindo a ganhar nos últimos
tempos. Identifica muitas das atividades que o mar e a zona costeira permitem
realizar aos cidadãos e nas quais estão sujeitos ao risco. Mas também fala de riscos
naturais como os “notáveis” – nós diríamos temíveis - tsunamis, as ondas, a deriva
litoral e as arribas, alertando para o crescendo de problemas que já em 2006 se fazia
sentir nestes locais.
De facto, todos os tipos de risco identificados e estudados por Rebelo existem
no DPM assim como também se aplicam a este espaço os conceitos que lhes estão
subjacentes: “risco”, “perigo” e “crise” (Lourenço et al., 2013, e Lourenço, 2014 e 2015).
Na classificação apresentada por Lourenço (2018), referir-nos-emos, neste
capítulo, aos riscos naturais que podem afetar a zona costeira, e, dentro destes, aos
riscos sísmicos, aos riscos climáticos e meteorológicos, aos riscos hidrológicos, aos
riscos de movimentações em massa, quer de desmoronamentos quer de deslizamentos,
aos riscos de poluição atmosférica, aos riscos de erosão, aos riscos de poluição e,
em certa medida, aos riscos relacionados com a utilização de embarcações e outros
meios de locomoção à superfície da água. De salientar, como antes mencionado,
que estas tipologias dos riscos não correspondem ao objetivo principal deste estudo,
pelo que não entraremos em explicações aprofundadas sobre os mesmos, ainda que
seja relevante a sua referência numa lógica de contextualização.
Por sua vez, Lourenço (2006), afirma que os riscos são cada vez mais transversais
à sociedade, fazendo parte da vida diária dos cidadãos e classificou-os como naturais,
antrópicos e mistos. Neste capítulo abordaremos os riscos relacionados com a

21 A

poluição com origem nas atividades marítimas também pode constituir-se, de facto, como um
risco para os utilizadores na zona costeira, mas normalmente as suas consequências são muito
mais significativas para o meio ambiente. Sobre poluição do mar em Portugal vide Gouveia, J.
V. and Guedes Soares, C. Oil Spill Incidents in Portuguese Waters. Advanced Ship Design for
Pollution Prevention . 1 ed. London, U.K.: Taylor & Francis Group; 2010, 217-223.
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zona costeira onde se incluem todos estes tipos. Também as diferentes tipologias
identificadas por Gonçalves (2012:6) têm grande probabilidade de ocorrer nesta
zona, desde as catástrofes naturais às manifestações dos riscos antrópicos: situações
médicas/saúde, acidentes tecnológicos, situações de violência e, mesmo, situações de
guerra. É ainda de referir, neste particular, que o documento “Avaliação Nacional
do Risco” de 2014, da ANEPC, refere que a avaliação do risco ali vertida foi
elaborada de acordo com as “Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster
Management” emitidas pela Comissão Europeia (documento SEC(2010) 1626
final, de 21.12.2010), e pretende identificar os riscos de génese natural, antrópica ou
mista, suscetíveis de afetar o território nacional, enumerando, entre outros, cheias,
galgamentos costeiros, sismos, tsunamis, movimentos de massa, erosão costeira em
arribas e praias e acidentes fluviais/marítimos (http://www.prociv.pt/, em 22 de
dezembro de 2019).
Recentemente, o World Economic Forum (WEF, 2019) identificou os principais
riscos globais com probabilidade de afetar o Planeta, onde se incluem, nos três
primeiros lugares de um grupo de dez, os eventos meteorológicos extraordinários,
as catástrofes naturais e as alterações climáticas. Já em termos do impacto causado,
as alterações climáticas e os eventos meteorológicos excecionais surgem em segundo
e terceiro lugar, respetivamente, logo a seguir às armas de destruição massiva. É
importante realçar que todas estas tipologias de risco podem afetar seriamente a zona
costeira, ao sofrer os efeitos de galgamentos costeiros e inundações, entre outros.
Num relatório do Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED,
2019), sobre catástrofes naturais em 2018, foram contabilizadas 281 catástrofes
geofísicas e relacionadas com o clima, das quais resultou a morte de 10 733 pessoas,
tendo sido afetadas mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo. Saliente-se
que em 2017, segundo a mesma fonte, tinham sido registadas 335 catástrofes que
afetaram cerca de 96 milhões de pessoas, causando a morte a 9 697. Nestes relatórios
prevalecem as catástrofes naturais relacionadas com inundações, tempestades,
sismos e tsunamis.
No relatório deste Fórum relativo a 2019 (WEF, 2020) constata-se, pela primeira
vez na história deste relatório, que os cinco maiores riscos verificados em 2019 são
todos da área ambiental, em que os do clima se destacam em relação aos restantes.
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Daqui se pode salientar que o peso dos riscos ambientais deve ser cada vez mais tido
em conta pelas empresas nas suas abordagens económicas com vista a incorporar o
valor do ambiente e da natureza nas suas estratégias económicas.
Os riscos a que os cidadãos estão expostos quando fazem uso do espaço costeiro,
são, assim, vários e com diferente probabilidade de ocorrerem. Existem riscos de
segurança que, do ponto de vista da security, estão relacionados com o terrorismo e
com a prática de roubos, mas que são bem menos frequentes e, portanto, com uma
probabilidade muito mais reduzida do que os riscos decorrentes do ponto de vista
da safety22.
No caso dos riscos do ponto de vista security, as preocupações são relativamente
recentes, embora tenha havido situações que alertaram para essa realidade há já
muitos anos. Aqui podemos incluir os roubos e sequestros, as fraudes, o terrorismo
e a pirataria nas suas múltiplas manifestações. É hoje notório para todos que,
como já mencionado, o turismo representa um alvo privilegiado dos terroristas,
especialmente em locais do globo onde o impacto de um atentado cumpra
os objetivos dos terroristas. Existem, infelizmente, muitos casos recentes que
evidenciam esta realidade. O objetivo do terrorista é o de causar o pânico a atingir
o maior número de vítimas. É importante que exista matéria mediática neste tipo
de ataques para que corram mundo. Alvos económicos e atividades de luxo também
entram na preferência dos terroristas, como é o caso de resorts, iates e edifícios
relacionados com serviços financeiros.
Em matéria de safety, existem muitos aspetos, alguns já referidos, a ter em
consideração para garantir a segurança dos utilizadores deste espaço. Neste
contexto, os riscos prendem-se não só com aspetos relacionados com os transportes,
a alimentação, o consumo de bebidas, a qualidade das infraestruturas, a sinalética
e outra informação pública relativa a processos potencialmente perigosos, mas
também com as alterações climáticas e as suas consequências, os tsunamis, as

22

Na língua portuguesa, a palavra safety está relacionada com a segurança das pessoas e bens em
que no caso das pessoas se situa ao nível da saúde e da integridade física perante riscos naturais,
acidentes de trabalho, ou seja, riscos não intencionais. A palavra security está relacionada com
insegurança decorrente de ações intencionais como atos terroristas nas suas diferentes modalidades, diferentes tipos de crime organizado, roubos à mão armada, vários tipos de pirataria, etc.
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tempestades, a exposição exagerada ao sol, ou a falta de cuidados nas praias, as
correntes marítimas, a queda de arribas, a poluição do ar por navios, ou até com o
tipo de vestuário usado pelos turistas e os cuidados a ter com o sol.
Isto passa-se em múltiplas atividades do dia-a-dia e, também, em muito do que
faz na zona costeira. No território que é objeto deste estudo, existe, de facto, um
risco acrescido que tem por base as próprias caraterísticas do terreno, a proximidade
ao mar, a exposição a diferentes elementos, tais como o vento, as tempestades, o
deslizamento de terras e a queda de arribas, o afogamento, as quedas diversas, o
frio, etc. Em termos do risco, a zona costeira é muitas vezes identificada apenas por
ser um local onde podem ocorrer graves acidentes com navios, com poluição, com
ondas grandes resultantes de temporais ou provocadas por sismos no mar ou pela
erosão que provoca graves prejuízos materiais e que também pode afetar direta ou
indiretamente o ser humano.
Muito do que se passa nesta faixa de território chega ao conhecimento da
população por via dos OCS, que noticiam as situações mais dramáticas e mediáticas,
mas nem sempre de forma isenta e objetiva, como os seus deveres lhes exigem.
Na zona costeira, o risco pode ser entendido da mesma forma que noutras
situações. No livro que resultou do trabalho do Grupo de Trabalho do Litoral, Santos
et al. (2018:142), aplicaram uma fórmula de risco, traduzida na seguinte expressão:
Risco = Vulnerabilidade x Exposição x Perigosidade, em que: a vulnerabilidade
exprime a suscetibilidade de determinada zona do litoral ser afetada pelo evento;
a exposição representa o conjunto de pessoas e bens expostos a um perigo natural
(isto é, traduz o número de pessoas e bens potencialmente afetados pelo efeito do
fenómeno); e a perigosidade que resulta do produto da intensidade do fenómeno
pela sua probabilidade de ocorrência.
Segundo a mesma fonte, na avaliação da componente vulnerabilidade, há
que analisar o historial de registos/estudos/monitorização existentes, que permita
aferir a suscetibilidade à ocorrência dos fenómenos de erosão/recuo associados
a galgamento e inundação costeira ou a movimentos em massa de vertentes, à
intensidade dos fenómenos (dimensão e área afetada) e à sua frequência; e para
a avaliação do grau de exposição de pessoas ao risco importa aferir o índice e tipo
de ocupação, nomeadamente permanente ou temporária, bem como a existência
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ou não de obras de proteção costeira e a sua eficácia. Para a exposição de bens ao
risco de erosão costeira importa aferir da sua tipologia e valor, nomeadamente se
se trata de património construído, património natural ou áreas afetas a atividades
económicas. Os menos frequentes e que afetam o Homem no longo prazo – que
não serão aqui estudados de forma aprofundada, mas que temos de apresentar
resumidamente – são os que têm origem nas alterações climáticas, na erosão, na
subida do NMM, nos tsunamis (embora aqui quando tal sucede se possa considerar
imediato) e nas tempestades mais severas.
Por outro lado, nos múltiplos estudos, planos e outros instrumentos de gestão
do litoral, vem abordada a questão do risco, mas quase sempre numa perspetiva do
território e do ambiente, o que significa numa abordagem de longo prazo ou de baixa
frequência. Todavia, e embora este tipo de riscos tenha consequências para os cidadãos,
não são abordados os riscos que os afetam de forma mais imediata pela grande
frequência com que sucedem. O usufruto destes espaços pelo ser humano apresenta
riscos que se fazem sentir de diversas formas e que, por vezes, são fatais. A expressão
“riscos para pessoas e bens” é frequentemente mencionada, sem que se concretizem as
suas aplicações práticas. E mesmo aqui, o risco para pessoas é entendido de um modo
coletivo, não referido a um indivíduo e a uma utilização singular deste espaço. Antes
de se entrar na identificação dos riscos associados ao uso do DPM, importa saber em
que consiste o risco, isto é, como é entendido neste contexto.
A já aludida ENGIZC (2009) identifica os riscos a que este espaço está sujeito,
destacando os seguintes: (a) a erosão costeira; (b) a diminuição do fornecimento de
sedimentos à costa; (c) a ação humana; (d) a desregulação do funcionamento natural
dos sistemas e ecossistemas costeiros; (e) a ocorrência de maremotos, em especial na
zona costeira ocidental, a sul de Peniche, e no Algarve; (f ) a perda da biodiversidade
resultante da sobrecarga dos sistemas da zona costeira; (g) a poluição da água do
mar e das praias; e (h) a perda de atratividade da zona costeira. Claro que, a prazo,
todos estes riscos que se colocam ao ambiente podem também afetar o ser humano,
mas não constituem uma preocupação imediata, diária, das autoridades que gerem
o risco relacionado com a vida humana.
A ANEPC (2010:11), também dedicou um Caderno Técnico a este assunto,
onde identifica os riscos naturais que resultam de vários tipos de processos a que
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este território está sujeito, como sendo a erosão, as inundações das margens, os
galgamentos dos sistemas dunares, os movimentos em massa, os tsunamis e a
degradação ambiental.
De entre todos os riscos que estão associados a este espaço, os mais conhecidos
e divulgados – como os supramencionados – podem relacionar-se com a falta de
um ordenamento eficaz, que garanta a coexistência pacífica das diferentes atividades
que ali se desenvolvem. Embora tais fenómenos tenham também consequências
negativas para o ser humano, nesta investigação pretende-se privilegiar e tratar os
problemas resultantes da ocupação e convivência humana com este espaço. E é,
justamente, por se tratar de cidadãos que é importante não negligenciar a necessária
cultura de segurança, que teima em não vingar na nossa sociedade e que está na
origem de muitas das ocorrências que aqui têm lugar.
Os acidentes que, dentro da tipologia registada pelas autoridades competentes,
assumem maior mediatismo são os que se repetem, vezes sem conta, durante o
período balnear em muito devido à falta de cuidado por parte dos cidadãos e ao
não cumprimento das mais elementares regras de segurança. Se atentarmos no
facto de se estimar em várias dezenas de milhões o número de visitas à praia por
ano em Portugal, poderemos perceber a dimensão do problema e as preocupações
acrescidas que existem em relação ao usufruto deste território público. E isto
apenas na época balnear!
Por outro lado, atividades como a pesca lúdica apeada, as caminhadas, a prática
de vários desportos náuticos, entre muitas outras, levam também, diariamente, à
beira-mar alguns milhares de cidadãos que se expõem a múltiplos riscos.
Importa referir que o Governo se empenhou em legislar sobre os esforços
preventivos que é preciso levar a efeito para minimizar os riscos coletivos a que dá
resposta no âmbito da proteção civil. A ideia é estabelecer um patamar coletivo do
sistema de proteção civil através da implementação de um sistema de monitorização
de risco, de aviso e de alerta precoce. Tudo isto consta na Estratégia Nacional para
uma Proteção Civil Preventiva, publicada através da Resolução do Conselho de
Ministros N.º 160/2017, de 30 de outubro. Aqui se identificam áreas prioritárias de
atuação do Governo no campo da gestão de riscos para os cidadãos, onde se incluem
os que se constituem como objeto deste estudo.
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Ainda sobre a zona costeira, deve ressaltar-se que muitos troços da costa se
encontram sob pressão do ponto de vista das catástrofes naturais, mas que têm

Territórios
pressão
consequências na segurança
dos cidadãos sob
enquanto
utilizadores deste espaço (fig. 46).

Fig. 46 - Territórios sob pressão (Fonte: PNPOT, 2019).
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Onde o país encontra o futuro

Finalmente, são de mencionar as Grandes Opções do Plano para 2019,
publicadas pela Lei n.º 70/2018, de 31 de dezembro, que apresentam, no âmbito
do ponto 5 (valorização do território), a noção de território sustentável através
da utilização eficiente dos diversos recursos, como a água, a energia, o litoral, os
valores naturais e a biodiversidade. Com esta medida o Governo demonstra a
vontade de se empenhar em valorizar o território litoral protegendo os seus recursos
e aproveitando-os de um ponto de vista económico. O mesmo documento, agora
no contexto do ordenamento do território, apresenta intenção de “garantir nos
instrumentos de gestão territorial a diminuição da exposição ao risco” (alínea 9).

3.2 Riscos naturais ou decorrentes do comportamento humano no longo
prazo no DPM
3.2.1 Alterações climáticas

O clima é um fator determinante para a vida no planeta Terra. Como resultado
de práticas não sustentáveis durante muitos anos, as condições da atmosfera foramse alterando, chegando a um ponto que preocupa todos os habitantes do Planeta.
O tema das alterações climáticas tem feito correr muita tinta nos últimos tempos.
Embora, desde sempre, na vida do Planeta Azul tenham existido períodos mais
quentes e mais frios do que aquele por que estamos a passar, o último meio século
e especialmente as últimas décadas, têm levado ao canto mais obscuro da Terra as
preocupações que hoje são globalmente aceites sobre as evidências que nos mostram
o aquecimento da superfície da Terra no virar do século.
“Variação climática”, “efeito de estufa”, “aquecimento global”, são expressões associadas a temas mediáticos das últimas décadas (Araújo, 2002). Se isto se passava já em
2002, desde então nunca mais pararam de ser referenciadas sob uma outra expressão
mais conhecida que são as “alterações climáticas”. Esta é, porventura, uma das expressões mais usadas atualmente em todos os documentos relacionados com o futuro do
Planeta Terra e com o bem-estar dos cidadãos. Consta em documentos estratégicos,
surge em inúmeras capas de jornais e boletins noticiosos da televisão e da Internet e é
objeto de financiamento por parte de inúmeros programas nacionais e internacionais.
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Mas comecemos por apresentar alguns números das Nações Unidas, publicados
na “Factsheet: Climate Change” elaborada no âmbito da “The Ocean Conference”
sobre este relevante assunto:
• “Nas duas últimas décadas, a Gronelândia, a Antártica, o Ártico e outros
locais do mundo, têm vindo a assistir ao recuo de glaciares e a fenómenos de
degelo acelerado;
• Nas últimas três décadas, o gelo no Ártico durante o verão tem recuado como
nunca antes e as temperaturas na superfície do mar têm sido as mais altas em
pelo menos 1450 anos;
• Entre 1901 e 2010, o NMM tem subido a um ritmo acelerado e a subida nos
últimos anos tem sido a mais rápida em pelo menos 2800 anos;
• A subida do NMM é atribuída ao degelo dos glaciares de modo que apenas a
Antártica poderá dar origem a uma subida de mais de um metro em 2100 e de
mais de 15 metros em 2500;
• A subida do NMM colocará em risco as regiões costeiras e as sus comunidades;
• Quase dois terços das cidades de todo o mundo com mais de um milhão de
habitantes estão localizadas em áreas de risco à subida do NMM;
• Os custos potenciais associados à subida do NMM com efeito nos portos serão
de 111,6 biliões de dólares americanos em 2050 e de 367,2 biliões no final
deste século;
• O aquecimento dos oceanos está relacionado com o maior número de tempestades
no mar e com a sua gravidade;
• Os últimos números publicados sobre catástrofes naturais mostram que estas
provocam prejuízos globais de 520 biliões de dólares americanos por ano sendo
também a causa de pobreza de 26 milhões de pessoas em cada ano”.
Segundo Lorius (1993) o estudo da variação da temperatura e do conteúdo em
dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4) na atmosfera nos últimos 150 mil anos
mostra, de facto, um paralelismo entre as três variáveis. Segundo o mesmo estudo,
a tendência mais óbvia seria a de afirmar que são os gases com efeito de estufa
que conduzem ao aumento da temperatura da atmosfera. Mas Araújo questiona o
porquê dessa lógica sabendo-se que o uso dos combustíveis fósseis é muito recente
na história do Planeta.
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Embora o conceito das alterações climáticas possa parecer associado aos tempos
atuais, às práticas menos conscientes e cuidadosas da sociedade moderna, Ramanathan
(1998), Rodhe et al. (1998) e Dessai et al. (2001) referem que já em 1827 Fourier
terá sugerido um primeiro modelo conceptual para o fenómeno que atualmente
conhecemos como o efeito de estufa. A mesma fonte menciona ainda dois relatórios
de 1998, um do Intergovernmental Panel on Climate Changes (IPCC) e outro do
Instituto Meteorológico Britânico, contendo os cenários das alterações climáticas
para o século XXI, onde apresentam as zonas costeiras como locais que terão graves
consequências a este nível, nomeadamente com a subida do NMM.
O estudo do clima exige, como outras áreas do conhecimento, dados com
longos períodos de aquisição, e equipamentos adequados para os recolher. Ora,
as preocupações com esta matéria não são muito antigas na evolução da ciência.
Dados para se estudar o clima nestas condições e para prever o futuro do mesmo,
são relativamente recentes deixando, por isso, muitas dúvidas em relação ao que
sucedeu na evolução das formas da Terra. Como já se referiu, muito do que sabemos
sobre o passado da Terra a este respeito foi obtido a partir da análise de amostras
de materiais retirados do fundo do mar e de fontes descritivas. Taborda (2006)
refere a este propósito que em Portugal as observações meteorológicas instrumentais
vêm do início da década de 70 do século XVIII, sendo que até ali era justamente
reconstituído exclusivamente com base neste tipo de fontes.
Se, por um lado, é verdade que os registos estatísticos não vão muito atrás no tempo
e que são notórias e rápidas muitas mudanças que estão a suceder à superfície da Terra,
é também verdade que os ciclos do clima são muito longos e que já houve na história
do Planeta que habitamos muitas fases de mudança que a moldaram para ficar como
a conhecemos hoje. O que temos atualmente a mais do que há milénios, ou séculos, é
uma panóplia de instrumentos, equipamentos e formas de medir, analisar e prever, que
nos permitem um maior e mais rigoroso conhecimento do passado e do presente.
As alterações climáticas são, pois, nos dias de hoje, um assunto bastante bem
conhecido do público em geral e suscita preocupações, ou pelo menos motiva
especulação, a muita gente. Atentos os factos relatados em muitos relatórios científicos
produzidos anualmente, temos de admitir que algo está a mudar rapidamente no
Planeta Azul fruto da evolução da sociedade humana nos últimos tempos.
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Não obstante, para os mais céticos desta teoria, tudo não passa de uma
tentativa de ocupar o tempo e as instituições com mais uma tarefa que não deveria
merecer tal atenção. De facto, não se pode afirmar que estas preocupações sejam
universais. Há quem entenda tudo isto como uma preocupação desnecessária e até
infundada. Os chamados “negacionistas das alterações climáticas” são acusados de
ter mais atenção nos media do que os cientistas que defendem esta teoria (Petersen
et al., 2019). De um estudo conduzido por estes autores, em que monitorizaram
as referências nos media de 386 cientistas defensores das alterações climáticas
e outros 386 que as negam, conclui-se que os segundos tiveram mais 49% de
atenção do que os primeiros. É claro que às vezes é mais fácil aceitar o status quo
do que ideias ou informação que contrarie a própria perceção ou que seja um
arauto de coisas más, mas não deixa de ser significativa a diferença de atenção que
uns e outros mereceram da parte dos cidadãos.
Por cá, Rebelo (2010), na sinopse de uma obra de a obra de Ladurie, publicada
em Paris, em 2009, intitulada “Le réchauffement de 1860 à nos jours”, passa em
revista o que sucedeu na Europa, e especialmente em França, neste período, onde
se verifica que até ao final do século XX houve vários períodos de muito frio, com
invernos gelados que mataram dezenas de milhares de pessoas em algumas cidades
francesas. E faz referência à alternância entre cheias e verões de canícula, além de
décadas inteiras com invernos de frios glaciares.
Não será, por outro lado, de estranhar que entre o período anterior à Revolução
Industrial e o atual existam, forçosamente, diferenças naquilo que era e que é emitido
em termos de gases com efeito de estufa para a atmosfera. A industrialização do
mundo trouxe imensos benefícios à sociedade, mas também contribuiu fortemente
para a situação que estamos a viver hoje em dia. Estas consequências são muitíssimo
recentes, mesmo reportando-nos apenas aos últimos séculos. Lembre-se, por
exemplo, que os alertas relativos aos efeitos da poluição do ambiente têm poucas
décadas, tendo surgido durante a segunda metade do último século. Foi, aliás, nesta
altura, que se despertou para o problema da globalidade deste tipo de problemas e
para a celeridade com que certos fenómenos estavam a ocorrer.
A expressão “alterações climáticas” tem, por isso, de ser recente. Mas o seu
alcance é demasiado importante para se negligenciar o seu significado. Quando,
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em 1972, na Conferência de Estocolmo, surgiu o termo “sustentabilidade” ainda
não se falava em alterações climáticas, pelo menos com o peso que hoje têm vindo
a assumir, embora o conceito seja perfeitamente alinhado com o das alterações
climáticas, pois integra a componente ambiental.
A nível internacional, são muitas as organizações que têm vindo a fazer estudos
e a alertar para as consequências do aquecimento global acima de 1,5ºC em relação
ao nível pré-industrial. No entanto, é o IPCC que tem realizado mais trabalho
neste contexto, servindo de referência para a definição da política mundial sobre
o clima. No mais recente relatório elaborado para este Painel (IPCC, 2018), vem
referido que as atividades humanas causaram um aumento de 1ºC da temperatura
na Terra em relação a níveis pré-industriais. E que, a manterem-se as condições
atuais de emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera, a temperatura
deverá aumentar para 1,5ºC em relação ao mesmo nível entre 2030 e 2052. Refere
também que as consequências deste provável aumento serão diferentes de local para
local pois dependem dos inúmeros fatores que influenciarão as suas manifestações.
Por tudo isto, nunca, como hoje, foi popular e muito mediático falar deste tema.
Vejam-se os acontecimentos em torno da Conferência Mundial do Clima, que decorreu
em Madrid, de 2 a 15 de dezembro de 2019. Mais do que o desapontamento do
Secretário-Geral das Nações Unidas sobre os resultados desta Cimeira ao declarar que
“a Humanidade está em guerra com o Planeta”, podemos notar o especial o efeito da
ação e das declarações da sueca de 16 anos, Greta Thunberg, que se apresenta como
a consciência de toda uma geração inconformada com a ação de muitos governantes
e Governos do mundo. Independentemente do que possamos pensar sobre a atitude
imatura e falta de sustento técnico e científico desta jovem – que por vezes roça a
inconsciência e até a arrogância – a verdade é que a sua imagem pública arrasta multidões
solidárias com a necessidade de se alterarem os comportamentos das sociedades atuais
com vista a garantir a sustentabilidade da vida na Terra. O acordo final resultante desta
Cimeira, que muito custou a alcançar, chama-se “Chile-Madrid, hora de agir”.
De referir que este assunto continuará na ordem do dia por via do Acordo de
Paris, de 2015, sobre a redução de emissão de gases estufa a partir de 2020, que
tem em vista conter o aquecimento global abaixo de 2ºC, preferencialmente em
1,5ºC, e reforçar a capacidade dos países responderem a este desafio num contexto
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de desenvolvimento sustentável. O novo Acordo sobre este tema seria ratificado
em outubro de 2016, por parte de 55 países que perfazem, pelo menos, 55% das
emissões de gases com efeito de estufa. Este Acordo parece introduzir uma nova
visão de longo prazo do setor das energias a nível mundial, continuando a promover
a utilização de energias provenientes de fontes renováveis e é o culminar de um
longo percurso de empenho internacional com vista a reduzir a emissão de gases
com efeito de estufa para a atmosfera, contrariando, assim, uma paulatina subida
da temperatura à superfície da Terra.
Na UE, o tema do clima foi uma preocupação desde o Tratado que instituiu a
Comunidade, sendo hoje objeto de políticas muito bem delineadas baseadas num
conjunto de diplomas, especialmente diretivas, com vista ao seu cumprimento por
parte dos Estados-Membros. É considerada, aliás, como uma das mais participadas
e debatidas políticas da União.
Araújo (2002:83) refere que, ao contrário de certas visões um tanto catastróficas,
existe, efetivamente, um número importante de cientistas que afirmam que a
variação climática atual não ultrapassa os limites de uma variabilidade natural.
E acrescenta que não podendo ser negadas as consequências das interferências
humanas nesta matéria, não se deve afirmar que são a única causa do que se passa
atualmente a este nível, mas que se deve analisar com cuidado o assunto com vista a
identificar perfeitamente o que pode ter origem em causas naturais e o que pode ser
consequências das práticas humanas das últimas décadas. Com base em Alcoforado
(1999), Araújo (2002) concluiu que apenas quando for isolada a componente
antrópica deste processo será possível tirar conclusões sólidas sobre o que deve ser
feito no futuro para minorar as consequências da ação do Homem a este respeito.
Embora com cerca de 20 anos de permeio, podemos considerar esta afirmação atual,
acrescentado que deveria constituir a linha de ação natural de investigação neste e
noutros contextos tendentes a minimizar ou mesmo eliminar a pegada humana.
Independentemente de outras consequências que as alterações climáticas
possam trazer, no que respeita ao território do DPM, existe, naturalmente, maior
sensibilidade com a vulnerabilidade a fenómenos extraordinários, como é o caso
de temporais cada vez mais gravosos, com galgamentos costeiros e inundações de
parcelas de território que se julgava protegidas (fig. 47).
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Fig. 47 - Influência das alterações climáticas na zona costeira (Fonte: Pinet, 2019:556).

O Governo português tem produzido legislação e documentos estruturantes
da política nacional contra as alterações climáticas, numa demonstração clara e
inequívoca das preocupações que esta matéria lhe suscita e nos deve suscitar a todos.
Prova desta vasta produção legislativa é o número de diplomas legais em vigor que
podemos encontrar numa pesquisa simples no Diário da República Eletrónico com
a expressão “alterações climáticas”. Tal número é tão mais significativo se tivermos
em conta que praticamente são todos do século XXI!
De facto, Portugal tem tido uma ação consciente em relação a esta matéria,
tendo-a considerado uma prioridade nas políticas nacionais. Segundo a APA (2019),
a preocupação nacional a este respeito está consubstanciada no Quadro Estratégico
para a Política Climática23 (QEPiC) que inclui, nas áreas de mitigação e adaptação
em alterações climáticas, os principais instrumentos de política nacional, dos
quais se destacam o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030
(PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas
(ENAAC 2020).
Neste quadro técnico e jurídico enquadrador deste assunto, o QEPiC estabelece
a visão e os objetivos da política climática no nosso País e assegura a resposta nacional
aos compromissos já assumidos para 2020 e propostos para 2030 no âmbito da UE.

23

Publicada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho.
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Por sua vez, o PNAC 2020/203024 tem o objetivo de “assegurar uma trajetória
sustentável de redução das emissões nacionais de gases com efeito de estufa, de forma
a alcançar uma meta de redução de emissões de -18% a -23%, em 2020, e de -30%
a -40%, em 2030, em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos compromissos
nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos europeus nesta
matéria” (APA, 2019).
A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC)25 foi
publicada em 2010, tendo a primeira fase de trabalhos decorrido até 2013. Os seus
objetivos eram os seguintes: (1) informação e conhecimento: manter atualizado e
disponível o conhecimento científico; (2) reduzir a vulnerabilidade e aumentar a
capacidade de resposta: de forma integrada, definir medidas que Portugal terá de
adotar, à semelhança da comunidade internacional, com vista à minimização dos
efeitos das alterações climáticas; (3) participar, sensibilizar, divulgar e aumentar a
consciencialização sobre as alterações climáticas e os seus impactes; e (4) cooperar a
nível internacional apoiando os países mais vulneráveis, designadamente no quadro
da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa.
Para dar continuidade a esta política, foi elaborada a ENAAC 202026, que
estabelece os objetivos, as atividades e o modelo de organização e funcionamento
da estratégia até 2020, tendo em vista um país adaptado aos efeitos das
alterações climáticas, através da contínua implementação de soluções baseadas
no conhecimento técnico-científico e em boas práticas. Para este efeito, propõese melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas, promover a
integração da adaptação às alterações climáticas nas diversas políticas públicas e
instrumentos de operacionalização, colocando uma maior ênfase na implementação
de medidas de adaptação. Esta ENAAC assumiu três objetivos: (1) melhorar o
nível de conhecimento sobre as alterações climáticas; (2) implementar medidas de
adaptação; e (3) promover a integração da adaptação em políticas sectoriais.
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Publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/2010, de 26 de novembro.
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Publicada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2010, de 18 de março.
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Publicada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho.
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O instrumento mais recente publicado pelo Governo sobre este tema foi
o Programa de Ação para Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC)27,
com o objetivo de concretizar o segundo objetivo da ENAAC 2020 relativo à
implementação das medidas de adaptação. Este documento enfatiza o facto de
o Sul da Europa e a Península Ibérica serem apontados como regiões a serem
potencialmente mais afetadas pelas alterações climáticas, em que fenómenos
como inundações, cheias, ondas de calor, erosão e galgamentos costeiros poderão
aumentar em frequência e gravidade.
Como podemos verificar, Portugal está bem orientado nesta política, havendo
que manter rumo firme na sua implementação. As alterações climáticas são, assim,
uma palavra-chave de qualquer estratégia governativa e constam nos planos de ação
das entidades que têm responsabilidades na área do ambiente. O risco humano que
pode advir deste problema é sério e deve ser bem avaliado para que, já que não se
pode alterar o rumo da natureza, pelo menos se possam minimizar os estragos por
si causados.
No que respeita ao interesse que esta matéria suscita para a zona costeira, que,
como facilmente se percebe, é enorme, importa ter presente que este território é um
dos que porventura mais será afetado pelos impactes que decorram das alterações
climáticas. Daí que os países mais desenvolvidos tenham envidado esforços no
sentido de tentar reverter a situação em que nos encontramos ou pelo menos tentar
evitar que este tipo de problemas se agrave. Em Portugal, também se esperam
impactes significativos decorrentes das alterações climáticas.

3.2.2 Subida do nível médio do mar

Em relação ao nível da superfície média dos oceanos, habitualmente chamado,
como anteriormente explicado, NMM, importa deixar aqui alguma informação
relevante sobre a forma como é medido, como se tem vindo a alterar e como
se espera que venha a evoluir nas próximas décadas. Em termos conceptuais,
27

Publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019, de 2 de agosto.
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o NMM resulta das variações que ocorrem em períodos muito alargados no tempo
(ordem dos milhares de anos), correspondentes aos ciclos glaciares que fazem alterar
o volume de massa oceânica.
Já nos referimos aos processos de avanço e recuo do mar, num processo contínuo
de modelação da linha de costa, fenómeno que vem da formação do próprio Planeta
e do qual se conhece pouco mais do que um lapso de tempo. De qualquer modo,
o assunto é de sobremaneira importante para a espécie humana e daí ter havido
desse há muito tempo a vontade, senão de controlar este processo, pelo menos de o
conhecer e monitorizar.
Uma das consequências mais temidas e apregoadas das alterações climáticas é
a subida do NMM pelas consequências que pode ter ao nível da erosão costeira,
inundações, galgamentos costeiros, contaminação de fontes de água doce, falta de
abastecimento de areia nas praias, entre outras que afetam diretamente o território
costeiro e as suas populações.
Existem hoje várias ferramentas informáticas que identificam as zonas que
ficarão inundadas com esta subida, sendo de salientar as zonas mais baixas junto
à costa e as que se situam nos principais estuários. Esta realidade pode ainda ser
potenciada, embora pontual e localmente, com base em fenómenos meteorológicos,
isto é, o NMM pode ser sobrelevado com origem na meteorologia que se faça sentir
em determinado local e por um determinado período de tempo. A este fenómeno
chama-se storm surge e é uma das principais causas das grandes inundações costeiras,
encontrando-se entre os que causam maiores prejuízos (Esteves et al., 2010, e
Fonseca et al., 2014).
A população que atualmente habita junto ao mar, em zonas de baixa altitude é
a que se encontra mais vulnerável a este tipo de problema. Kulp, et al. (2019), num
estudo publicado na revista Nature Communications, estima que cerca de 1 bilião
de pessoas, portanto cerca de uma em cada oito, vivam em locais situados até 10
metros acima do atual NMM e que cerca de 250 milhões vivam em locais situados
até um metro acima do mesmo nível. Ainda de acordo com este estudo, tendo
por base níveis altos de emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera, em
2100 viverão cerca de 630 milhões de pessoas em território que ficará abaixo do
NMM do mar nessa altura. E que no meio do século, nas mesmas condições de
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emissões de gases, viverão cerca de 340 milhões de cidadãos em zonas inundáveis
com a subida do NMM. Estes números dão que pensar, especialmente quando
se percebe dos resultados das Cimeiras do Clima que nem todos os Estados estão
alinhados em reduzir as emissões. Esta questão da população que viverá em zonas
que poderão ficar alagadas apenas devido à subida estimada do NMM foi também
estudada por Neumann et al. (2015) em todo o mundo, tendo concluído que na
Europa o impacto da subida do NMM no cenário criado para o ano 2060 – em que
a população crescerá de 50 milhões, em 2000, para 56 milhões, em 2060 - não será
tão devastador como noutras regiões com a Ásia. Apenas os Países Baixos sofrerão
significativamente com este cenário.
Por sua vez, o IPCC (2018) estima que o NMM tenha subido entre 1901 e
2010 a um ritmo de 1,7 milímetros por ano, mas alerta para que entre 1993 e 2010
o ritmo foi de 3,2 milímetros por ano, portanto quase duas vezes superior. A mesma
entidade estima ainda que até 2100 o NMM suba entre 0,3 e 0,93 metros associado
a uma subida da temperatura da atmosfera de 2ºC. Mas há estudos que apontam
para uma subida do NMM de mais de 2 metros.
A ONU (2017) refere que nas últimas quatro décadas 75% da elevação do
NMM se deve ao degelo das calotas polares e à expansão térmica dos oceanos.
E acrescentou que os custos potenciais que podem vir a estar associados a danos
apenas nas infraestruturas portuárias podem vir a ser superiores a 111,6 biliões de
dólares norte-americanos (101,14 biliões de euros) em 2025 e a 367,2 biliões de
dólares norte-americanos (242,16 biliões de euros) no final do século28.
É preciso referir que estes valores não se aplicam da mesma forma e na mesma
grandeza a todas as latitudes e longitudes. Há especificidades regionais e locais
que alteram esta realidade e que têm de ser avaliadas distintamente, por exemplo
na associação às marés. E é importante ter isto em conta, pois as próprias marés
possuem caraterísticas distintas e podem potenciar, em maior ou menor grau, a
subida do NMM em certas regiões.
Em termos futuros, como temos vindo a referir, existem vários cenários possíveis
para a subida do NMM em função do que vierem a ser as emissões para a atmosfera
28

Conversão feita no website do Banco de Portugal a 9 de novembro de 2019.
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de gases com efeito de estufa, nas próximas décadas. De alguns centímetros a um
metro, ou mesmo mais, tudo pode acontecer de acordo com o comportamento da
sociedade e com a determinação dos governantes no campo do desenvolvimento
sustentável. Pinet (2009), apresentou estes cenários até 2100, numa conjugação dos
fatores que contribuem para este fenómeno: a expansão térmica dos oceanos e o
degelo das calotas polares e da Antártida (fig. 48).

Fig. 48 - Previsão
da subida do NMM
(Fonte: Pinet, 2009).

Em Portugal, têm sido realizados muitos estudos com vista a perceber o que
poderá ocorrer com este fenómeno e em que medida afetará o território e as
populações costeiras. Este assunto está diretamente relacionado com a questão das
inundações com origem no mar e, por isso, será continuado no próximo capítulo.
De referir ainda que o Governo apresentou, em janeiro de 2017, o Programa
de Monitorização da Faixa Costeira de Portugal continental (COSMO), um
instrumento de gestão que vai permitir a monitorização da costa de Portugal
continental, com um valor de cerca de 3 milhões de euros para aplicar, durante 36
meses, em ações de melhor conhecimento e proteção das arribas, praias e dunas.
Espera-se que esta ferramenta possa cumprir o propósito desejado e que contribua
para uma maior segurança no uso deste espaço. E ainda que o XXII Governo
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Constitucional incluiu no seu Programa (2019:56,76) várias medidas com vista a
preparar Portugal para os efeitos das alterações climáticas num alinhamento com a
descarbonização da atmosfera.
O mesmo documento também refere uma intenção do Governo em defender o
litoral (2019:80,81), onde apresenta como medidas estruturantes desta área:
“[...] a conclusão da aprovação e execução dos POC; continuar
os investimentos com vista à prevenção e redução dos riscos naturais,
em particular nas zonas costeiras de maior vulnerabilidade ao risco,
dando continuidade ao Plano de Ação Litoral XXI; apoiar métodos de
renaturalização da orla costeira, designadamente através da reintrodução
de espécies autóctones de proteção, protegendo os recursos e valores naturais
e promovendo a biodiversidade; adotar uma postura firme em matéria
de fiscalização e reposição da legalidade no domínio público marítimo,
designadamente no que diz respeito às construções comprovadamente não
autorizadas, intervindo prioritariamente nas zonas de maior risco, com
a requalificação e preservação dos valores ambientais e salvaguardando
as primeiras habitações em núcleos residenciais piscatórios consolidados”.

3.2.3 Sismicidade e maremotos (tsunamis)

Os tsunamis encontram-se entre os fenómenos com origem natural mais
espetaculares, mas também mais dramáticos e temíveis para as populações costeiras.
Quando ocorrem em determinadas situações propícias à propagação da onda
provocada por um sismo submarino, ou por deslocação das placas tectónicas, podem
afetar extensas zonas costeiras e provocar milhares de perdas de vidas humanas e
avultadíssimos prejuízos materiais. Carmo (2000) explica que apenas movimentos
verticais provocam desequilíbrios na coluna de água situada sobre a falha ou zona
de fratura dando origem à procura de um novo equilíbrio.
Devido ao facto de o período das suas ondas ser relativamente grande, os
tsunamis foram há muito tempo incorretamente considerados ondas de maré, o que
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provocava confusão com as ondas de maré diárias provocadas pela força de atração
entre a Terra e a Lua (Pinet, 2009). Contrariamente a essa perceção, os tsunamis
são conjuntos de ondas sísmicas de longo período e longo comprimento de onda,
provocadas por um sismo que ocorre no fundo do oceano, e que podem percorrer
muitas milhas no oceano consoante a distância entre o epicentro do sismo e a linha
de costa mais próxima. A velocidade de propagação em oceano aberto é de cerca de
760 quilómetros por hora (Pinet, 2009:255), mas esta velocidade reduz quando a
onda atinge profundidades baixas.
Os sismos submarinos são frequentes em muitos locais dos oceanos, como é o
caso do Atlântico, perto do Sudoeste de Portugal continental, como mostraremos
mais à frente. Nestes locais, existe maior atividade sísmica, e os abalos são muito
frequentes, embora nem todos encontrem as condições necessárias para gerar e
propagar a onda que causa os estragos na costa.
Quando os tsunamis atingem a costa, a sua ação é devastadora, pois ao atingirem
zonas de baixa altitude a onda desloca-se pelo território adentro enquanto tiver
força para vencer os obstáculos que encontra no caminho. Tais estragos ocorrem,
muitas vezes, em locais onde o ordenamento não obedeceu a um planeamento
correto ou onde não existem sequer regras de ocupação por parte do homem. De
qualquer modo a dimensão deste fenómeno é tão grande que ultrapassa este tipo
de questões, como é o caso de certas zonas do Japão onde, desde há muito tempo,
por razões óbvias, esta preocupação faz parte da gestão territorial. Um aspeto
muito importante do risco provocado pelos tsunamis é a elevada taxa de morte por
afogamento que se cifra em mais de 70%. Se olharmos para alguns dos maiores
tsunamis de que há registo, verifica-se isso mesmo, o que faz com que este fenómeno
seja dos mais mortíferos entre todas as catástrofes naturais.
Phillips (2011) apresentou os 10 tsunamis mais devastadores conhecidos, onde
sobressaem os da Ásia – especialmente do Japão -, mas onde consta também o de
Portugal, de 1755:
1. Sumatra, Indonésia, 26 de dezembro de 2004, magnitude 9.1, ~230.000
mortes, o mais mortífero conhecido;
2. Lisboa, 1 de novembro de 1755, magnitude 8,5 - ~60 000 mortes;
3. Kratatau, Indonésia, 27 de agosto de 1883, magnitude 8 - ~40 000 mortes;
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4. Enshunada Sea, Japão, 20 de setembro de 1498, magnitude 8,3 - ~31 000 mortes;
5. Nankaido, Japão, 28 de outubro de 1707, magnitude 8,4 - ~30 000 mortes;
6. Arica, Peru, 13 de agosto de 1868, magnitude 8,5 - ~25 000 mortes;
7. Sanriku, Japão, 15 de junho de 1896, magnitude 7,6 - ~22 000 mortes;
8. Costa leste do Japão, 11 de março de 2011, magnitude 9 - ~18 000 mortes;
9. Ilhas Ryukyu, Japão, 24 de abril de 1771, magnitude 7,4 - ~12 000 mortes;
10. Baía de Ise, Japão, 18 de janeiro de 1586, magnitude 8.2 - ~8 000 mortes.
Petra Löw, da Munich RE, identificou, entre muitos outras ocorrências desta natureza (Tabela II), as 10 que causaram maiores prejuízos de 1980 a 2018. De salientar
que praticamente todas afetaram zonas costeiras o que mostra que estes territórios
estão muito vulneráveis a este tipo de fenómenos (fig. 49).

Fig. 49 - Panorama das catástrofes naturais no mundo entre 2000-2018
(Fonte: https://natcatservice.munichre.com, em 22 de dezembro de 2019).

Segundo o portal na Internet da Munich RE, entre os 10 eventos naturais
mais mortíferos ocorridos entre 1980 e 2015, três deles29 afetaram severamente

29 Um

ciclone tropical com onda gigante, em 1991, que afetou vários países da Ásia, e que provocou
a morte a 139.000 pessoas; Um tsunami que afetou o Sudoeste Asiático em 2014 com 220.000
mortos; e o ciclone Nargis, em 2008, que provocou uma onda gigante tendo afetado vários
países da Ásia, onde morreram 140.000 pessoas.
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zonas costeiras, tendo, em conjunto, provocado a perda de meio milhão de vidas
humanas, pouco menos do que os restantes sete. Em termos de perdas materiais,
foram também as catástrofes naturais que afetaram as costas marítimas as que
causaram maiores prejuízos, onde o furacão Katrina surge, com grande destaque,
no topo da lista (fig. 50).
Tabela II - Ocorrências causadoras de grandes prejuízos entre 1980 e 2018.

Date

Event

Affected area

Overall
losses
(US$m,
original
values)

Insured
losses
(US$m,
original
values)

Fatalities

25-30
Aug
2005

United States: LA, New Orleans, Slidell,
Hurricane
MS, Biloxi, Pascagoula, Waveland, GulfKatrina,
port, Bay St. Louis, Hattiesburg, Mcstorm surge
Comb, AL, FL

125 000

60 500

1 720

11
Mar
2011

Japan: Honshu, Miyagi, Sendai, AomoEarthquake, ri, Tohoku, Fukushima, Mito, Ibaraki,
tsunami
Tochigi, Utsunomiya, Iwate, Morioka,
Yamagata, Chiba, Tokyo

210 000

40 000

15 880

6-14
Sep
2017

United States, Virgin Islands, U.S., Virgin Islands, British, Cuba, Saint Martin,
Hurricane Sint Maarten, Saint Barthelemy, AnguilIrma, storm la, Puerto Rico, Turks and Caicos Islands,
surge, flood Antigua and Barbuda, Bahamas, Bonaire,
Sint Eustatius, Saba, Dominican Republic, Haiti, Saint Kitts and Nevis

60 600

33 400

128

25
Aug
1 Sep
2017

United States: TX, Harris County, HousHurricane
ton, Rockport, Refugio, Corpus Christi,
Harvey,
Galveston, Crosby, LA, Lake Charles,
storm surge,
Evangeline, AL, LA, MS, NC, TN, Nashflood
ville, Davidson County

95 000

30 000

88

19-22
Sep
2017

Puerto Rico, Virgin Islands, U.S., DomiHurricane
nica, Guadeloupe, Dominican Republic,
Maria, flood
Martinique, Haiti

68 600

29 900

3 019

(Fonte: Petra Löw, Munich RE, 2018).

Para fazer frente a este problema, as autoridades de alguns Estados costeiros
tomam medidas com vista a evitar males maiores, que podem passar por medidas
físicas, bem como pela educação e sensibilização das populações para esta realidade.
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Fig. 50 - Catástrofes naturais que provocaram maiores prejuízos às seguradoras entre 1970
e 2015 (Fonte: Munich RE, 2019, em biliões de $US).

Tal sucede em países como os que circundam o chamado anel de fogo
do Pacífico, mas também noutros em que a atividade sísmica leva a crer
que possam ocorrer fenómenos destes sem aviso prévio. O Mediterrâneo é
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um destes locais, assim como Portugal, que infelizmente, numa altura em
que ainda não existiam formas científicas de prever a sua ocorrência, se viu a
braços com o terramoto de 1755 e o consequente tsunami que afetou as zonas
costeiras de Portugal continental, tendo atingido vários países da Europa e da
outra margem do Atlântico.
Fruto do que se tem feito a nível mundial também no âmbito de cada país costeiro
com vulnerabilidade a este respeito, existe hoje uma maior consciencialização para
este tipo de risco, existindo muita informação disponível que é incorporada nas
estratégias sobre o risco em cada um destes países.
De referir que a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu, em dezembro
de 2015, que o dia 5 de novembro seria o World Tsunami Awareness Day com
o objetivo de alertar e sensibilizar as populações para o risco de tsunami e suas
consequências, tendo-se celebrado o 4.º Dia desta efeméride no ano de 2019,
subordinado ao Objetivo 4 da Declaração de Sendai sobre Redução do Risco de
Desastres 2015-2030.
Em Portugal, o relato mais antigo sobre a ocorrência de um tsunami refere
que terá ocorrido no ano 60 AC, existindo registos no Catálogo Nacional de
11 tsunamis originados por sismos no Atlântico nos últimos 2000 anos (Batista
e Miranda, 2009). Devido à proximidade de estruturas submarinas com elevado
potencial sismogénico, o território nacional, especialmente as zonas costeiras mais
baixas, é particularmente vulnerável a este tipo de ocorrência.
Mas o que ficou na memória do País, pelos avultados prejuízos causados, foi,
inquestionavelmente, o de 1755 que, além das zonas supramencionadas, atingiu
vários países do norte de África e ainda o sudoeste de Espanha (Fonseca, 2005
e Tavares, 2005). Nesta altura, Lisboa era considerada a quarta maior cidade
europeia, a seguir a Londres, Paris e Viena. Este terrível evento, recordado como
o maior desastre natural a atingir a Europa, teve uma particularidade em relação a
outros ocorridos até então, que foi a de uma resposta significativa do Governo de
um país a uma catástrofe natural (Jones, 2018:38). A História conta-nos o resto,
pelo que não vamos alongar-nos aqui a explicar o processo de reconstrução da Baixa
da cidade nem a elaborar sobre a reposição dos níveis de confiança e motivação da
população lisboeta.
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Portugal é vulnerável a estes fenómenos, especialmente em algumas zonas, o
que causa grande preocupação aos sismólogos que tentam prevê-los com a máxima
exatidão e antecipação. De acordo com Tavares e Mendes (2011), a partir do século
XX ocorreram alguns grandes sismos como o de 1909, o de 1967, o de 1979 e o
de 1981, de onde resultou a morte de dezenas de pessoas. Por outro lado, estão
quase constantemente a ocorrer pequenos sismos no território português (fig. 51) e
também na Europa (fig. 52).

Fig. 51 - Mapa da sismicidade em 15 de dezembro de 2019, às 23h46
(Fonte: IPMA, https://www.ipma.pt/pt/geofisica/sismicidade/, em 15 de dezembro de 2019).

Fig. 52 - Distribuição dos tsunamis na Europa (Fonte: Maramai et al., 2014).
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Apesar de, felizmente, a esmagadora maioria ser de pouco interesse, há alguns
que são monitorizados com vista a, se necessário, avisar as populações da sua
ocorrência. O risco de tsunami em Portugal continental é real e deve ser levado
muito a sério por todos os que detêm responsabilidades nesta matéria assim como
pela população residente na zona costeira.
Numa conferência que teve lugar em Cascais – um dos municípios portugueses
onde esta matéria tem merecido maior atenção - , a 27 de outubro de 2018, o Professor
Luís Matias, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, lembrou que até
ao tsunami de 2004, na ilha indonésia de Samatra, poucos estavam ainda despertos
para este fenómeno. Depois disso o mundo percebeu o quão devastador pode ser um
tsunami. Por sua vez, Rachid Omira, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera
(IPMA), falou do sistema nacional de alerta de tsunamis que está integrado no sistema
mundial e explicou que quando é detetado um sismo no mar, superior ao grau cinco na
escala de Richter, a situação é acompanhada de perto para se aplicar a matriz de decisão
e ver se irá gerar um tsunami, se este vai chegar à costa, onde e com que intensidade.
A suscetibilidade de Portugal continental ao risco de tsunamis advém da
proximidade à zona de contacto da microplaca ibérica com a euro-asiática bem
como pela sismicidade intraplaca conhecida e pela existência provável de uma
possível zona de subdução incipiente na margem continental ocidental (RamosPereira et al., 2009:51). Sabemos que a região da confluência de placas no sudoeste
de Portugal continental, a poucas milhas da costa, é de grande complexidade
geomorfológica e de uma dinâmica sismológica assinalável. Daí que exista em
Portugal continental uma grande suscetibilidade para a ocorrência de tsunamis a
partir de sismos com origem nos fundos marinhos que nos rodeiam (fig. 53).
O risco sísmico, com o eventual aviso de tsunami, está hoje mais presente nas
populações destes locais, onde se sabe existir um maior risco desta natureza, embora
ainda não de forma muito sólida, como veremos mais adiante. Este risco é de facto
um risco nunca negligenciável, especialmente em zonas costeiras de baixa altitude.
Em Portugal, há várias entidades interessadas e com responsabilidades em
trabalhar a área dos riscos associados à ocorrência de um tsunami, como o Centro
Europeu de Riscos Urbanos (CERU), o IPMA, a AMN, várias universidades e os
municípios costeiros (e também alguns estuarinos), entre outras que trabalham as
questões da sismicidade que lhe estão na origem.
183

Fig. 53 - Localização
da origem presumível
de alguns tsunamis
que atingiram
Portugal (Fonte:
Batista e Miranda,
2009).

Além disso, Portugal possui, desde novembro de 2017, o 10.º Centro Mundial
de Alerta Precoce de Tsunamis e o 5.º a nível europeu. Este Centro encontra-se a
funcionar na estrutura do IPMA, tendo a sede em Lisboa e, sob sua responsabilidade,
a gestão do nó do Sistema de Alerta Precoce de Tsunamis do Atlântico Norte e
Mediterrâneo (NEAMTWS). Este Centro está, assim, vocacionado para prever
tsunamis com origem em sismos no Atlântico e bebe informação na rede nacional
de sismógrafos e marégrafos e serve para melhorar a coordenação e antecipação da
ANEPC. Este sistema, que era esperado há vários anos mercê da recomendação
de num grupo de trabalho constituído no âmbito do NEAMTWS, tem como
responsabilidade a deteção de tsunamis e a preparação de informação adequada
para ser introduzida no Sistema de Proteção Civil com vista à sua difusão pelas
populações com interesse, através das diferentes entidades com responsabilidades na
matéria. Carrilho et al. (2014:6), realçaram que além da deteção dos tsunamis, este
centro serve também para prestar informação sobre situações em que os mesmos
não irão ocorrer, para não se criar uma sensação de pânico na população como já
sucedeu em algumas ocasiões.
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Como já referido, é em Cascais e em alguns municípios do Algarve, como Lagos
e Portimão, onde alguns hotéis já possuem conteúdos em papel sobre este tema e
realizam exercícios de evacuação, embora com muitos cuidados para não ferir a
suscetibilidade dos hóspedes, que esta preocupação se tem feito sentir com maior
visibilidade. Nalgumas praias do Algarve já é possível também encontrar sinalética
sobre este tipo de risco, como é o caso da praia da Batata, em Lagos.
Uma vez que durante a época balnear os NS estão presentes em centenas de
praias portuguesas, e apesar de não ser sua incumbência, estes profissionais podem
assumir-se como um interveniente da maior importância em caso de tsunami que
afete estes locais. Isto porque é suposto que conheçam o local onde estão a trabalhar
e porque devem merecer o respeito dos banhistas, embora nem sempre infelizmente
assim seja. Apesar de, como referido, este tipo de tarefa não estar, atualmente, no
âmbito das suas responsabilidades, mas reconhecendo a sua potencialidade, foi
organizado, entre o ISN, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e o
CERU, um seminário especificamente destinado aos NS formadores para depois
passarem estes conhecimentos aos restantes NS.
O problema ainda se pode colocar muito ao nível da cultura de segurança dos
portugueses. Riscos que não se sintam no imediato não parecem merecer a sua
preocupação. Aqui, como noutras áreas, funciona a lei das probabilidades e nesta
matéria convenhamos que não é a mesma dos riscos que pretendemos analisar e
que, como bem sabemos, nem nestes casos o cuidado é o desejado. Cabe aqui um
papel de liderança do processo às autoridades, mas, mais uma vez, o papel principal
é o de cada cidadão que deve ser o primeiro responsável pela sua segurança.
Em Portugal, a ANEPC é a entidade que coordena as ações neste contexto,
organizando anualmente um exercício de âmbito nacional – A TERRA TREME -,
na área da prevenção do risco sísmico e que se realiza no dia 15 de novembro com o
objetivo de capacitar os cidadãos para responderem individual e coletivamente em
caso de sismo. A contribuição da AMN neste contexto, que se enquadra dentro das
suas responsabilidades no âmbito da proteção civil nos espaços sob sua jurisdição,
passa por emitir alertas à população para a eventualidade de ocorrer um tsunami.
Apesar de os cidadãos não estarem ainda perfeitamente sensibilizados para
este tipo de risco, que é, como se percebe, real, quando são confrontados com
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a possibilidade de estarem perante um destes fenómenos, a situação é muito
diferente. Carmo (2000) lembra o sucedido no dia 22 de agosto de 1999, no
Algarve, quando foi veiculada a notícia de que um tsunami se aproximava da zona
costeira. Em plena época balnear, com milhares de veraneantes nas praias, uma
notícia desta só podia ter um efeito de pânico geral. E assim foi, de facto, durante
o tempo em que seria expectável que uma onda desta natureza chegasse à costa.
Entretanto, a AML tinha dado ordem para evacuação das praias e os utilizadores
do DPM ficaram na expectativa do pior. A verdade é que esta ocorrência levou
a que, atualmente, alguns dos municípios e hotéis de Portugal que se encontram
mais bem preparados para este tipo de fenómenos se localizem, como referido,
justamente no Algarve.
Interessante sobre este assunto é perceber como a população está informada
e que preocupação manifesta em relação ao mesmo. A perceção e as práticas da
população portuguesa em relação ao risco de tsunami foram estudadas por Mendes e
Freiria (2012), no âmbito de um trabalho para o Grupo de Trabalho de Investigação,
Monitorização e Alerta Precoce de Tsunamis (GT–IMAT), Comité Português para
a Comissão Oceanográfica Intergovernamental (CP-COI), no âmbito do qual foi
realizado um inquérito à população portuguesa do continente em 2008.
No relatório que resultou deste estudo apurou-se que o risco de tsunami é o
último a figurar numa lista de 28 riscos naturais e tecnológicos e que os valores
mais altos de perceção deste tipo de risco se encontraram no Algarve e na Área
Metropolitana de Lisboa, isto é, onde o risco é realmente mais alto. Mas há cidadãos
de zonas em que o risco também é alto, como a zona de Setúbal, em que a perceção
deste risco é mínima. Já num outro campo, 81% dos respondentes disseram que
desconhecem se as zonas para onde vão passar férias são zonas de risco de tsunami.
Ainda de acordo com o estudo, são os mais jovens os mais bem informados sobre
este risco. Uma outra conclusão muito interessante deste trabalho é que uma fatia
significativa dos inquiridos respondeu que gostaria de ver mais sinalização sobre
os tsunamis (68%), especialmente em zonas balneares, e que deveria haver alertas
sonoros em caso de tsunami (80%). Como mencionado, alguns municípios já
possuem este tipo de informação e de outras ferramentas para alertar a população
nestas situações.
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Há coisas a fazer perante a eventualidade de ocorrer um tsunami e estas ações
devem ter lugar antes, durante e depois da ocorrência. Tal como noutras situações
de emergência, a preparação das populações para enfrentar este tipo de calamidades
reside nos próprios cidadãos. Hoje, existe grande preocupação ao nível das escolas
que divulgam informação e têm incorporadas nos respetivos programas letivos
conteúdos sobre as mesmas.

3.2.4 Poluição atmosférica

Um outro risco – porventura invisível - para a saúde das populações que vivem
à beira-mar provém da poluição atmosférica acumulada nestas zonas, especialmente
em locais onde as rotas de navegação passam perto da costa. Este fenómeno que
não está ainda suficientemente estudado, vai suscitando cada vez mais a atenção
do público. Foram já criadas, em alguns locais do mundo, zonas de controlo de
emissões chamadas Sulphur Emission Control Areas (SECA) ou Emission Control
Areas (ECA), onde a poluição atmosférica é monitorizada com vista a, se necessário,
serem tomadas medidas para a reduzir, diminuindo o risco para o ser humano
pela exposição a ela (fig. 54). Nestas zonas foram estabelecidos limites de emissões
de óxido de enxofre e de azoto pelos navios tal como definido no anexo VI da
Convenção MARPOL30, que entrou em vigor em maio de 2005.
Este tipo de poluição atmosférica, provocada pelo transporte marítimo
ao longo de costas mais densamente povoadas, tem efeitos nefastos para as
populações, existindo já estudos que comprovam isso mesmo. Antunes (2014),
citando um destes estudos desenvolvido por James Corbett (2007), refere que as
partículas emitidas pelos navios a nível mundial terão estado na origem de cerca
de 60 mil mortes em 2007! Segundo a mesma fonte, as populações mais afetadas
são as que vivem mais perto da costa, com maior incidência na Europa e no sul
da Ásia (fig. 55).

30 A

Convenção MARPOL da Organização Marítima Internacional trata das questões da poluição
provocada por navios.
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Fig. 54 - Sulphur Emission Control Areas (SECA) existentes atualmente (Fonte: https://www.
google.pt/search?q=sulphur+emission+control+areas+map&hl=pt-PT&tbm=isch&source=iu&ictx
=1&fir=c0kqq4tnOTTqsM%253A%252CbGt3ZZ1Efq355M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRywhwRR9s_dE_t-1GL3sPDLqi-rQ&sa=X&ved=2ahUKEwiP9qvgs_XoAhUBaBoKHVINCc0Q9
QEwAHoECAkQHQ#imgrc=c0kqq4tnOTTqsM, consultado a 10 de outubro de 2019, adaptado)

Fig. 55 - Mortalidade no mundo devida a doenças cardipulmonares por PM2.531
(Fonte: adaptado de James Corbett et al., 2007)

Numa análise mais pormenorizada sobre a Europa, é preocupante perceber
que na costa portuguesa o panorama junto aos grandes portos e cidades parece ser
de grande propensão para problemas desta natureza. Sem ser possível fazer uma

31

PM2.5 significa que as partículas têm um diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 µm.
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associação direta com este facto, a verdade é que é possível com certas condições
atmosféricas ver linhas de poluição atmosférica bem definidas em certos troços da
costa (fot. 30).

Fot. 30 - Nuvem de poluição ao largo da costa norte de Sines
(Fotografia do autor, 7 de agosto de 2015).

O Programa do XXII Governo Constitucional (2019:95) contém uma medida
que, no capítulo da garantia do ordenamento e sustentabilidade dos recursos
marinhos, pretende “criar uma zona piloto de emissões controladas no mar português
e de mecanismos complementares de controlo de poluição, em parceria com a Agência
Europeia de Segurança Marítima”.

3.2.5 Erosão

A erosão não afeta, em princípio, os cidadãos de forma imediata, mas tem
grandes impactes a prazo. Considerando-se desnecessário fazer uma análise
pormenorizada deste tema, importa, contudo, deixar algumas ideias da situação
em Portugal continental sobre este risco que pode ser considerado com origem
humana, já que é a atividade humana que, muitas vezes, condiciona e acelera a
atuação dos processos naturais.
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De acordo com o já apresentado Plano de Ação do Litoral, este fenómeno afeta
cerca de 20% da costa portuguesa, que é o mesmo que dizer da costa do continente.
Este fenómeno é, na sua maior parte, atribuído à construção de barragens nos rios
que, antes delas serem construídas, alimentavam com sedimentos as zonas baixas da
costa, isto é, as praias e dunas. Todavia, as causas da erosão são múltiplas e dependem
dos processos naturais de fornecimento e distribuição sedimentar (caudal sólido,
acreção/erosão costeira, deriva litoral) e dos de natureza antrópica (dragagens,
extração de areia, obras perpendiculares à linha de costa e retenção sedimentar em
albufeiras e barragens).
A construção de molhes e esporões, que se apresentou como uma medida de
mitigação para este problema, especialmente em alguns locais mais problemáticos,
acabou por demonstrar que contrariar a natureza pode não ter os resultados
desejados. De qualquer forma, estas obras têm evitado que algumas povoações
junto ao mar tenham já desaparecido.
No que respeita ao troço mais a noroeste da costa do continente, Pedrosa
(2013) referiu que a erosão que se faz sentir neste local tem origem no facto do
ordenamento de o território nestas áreas litorais nem sempre obedecer aos princípios
de sustentabilidade ambiental e económica. Como estas zonas são muito sensíveis
à ação antrópica, especialmente à pressão urbanística – tal como sucede um pouco
por todo o País –, e à implantação de infraestruturas relacionadas com o turismo e o
lazer, deveria ter havido a preocupação de implementar uma verdadeira política de
ordenamento destas zonas muito antes do que viria a suceder.
Em alguns locais de costa baixa e arenosa, este fenómeno é muito notório e
tem-se mantido por anos e anos sem resolução. Em locais como Fão, Ofir (fot.
31), Espinho, Aguçadoura, Aguda, Esmoriz, Figueira da Foz, e mesmo a Costa da
Caparica, a linha de costa já recuou dezenas de metros em poucos anos.
Para enfrentar este problema, têm sido feitos avultados investimentos através
de obras de proteção, mas também de reposição artificial de areias. Há bastantes
estudos já realizados em Portugal sobre a determinação da perigosidade associada
à erosão de praias e ao galgamento oceânico, assim como cartografia produzida
onde é possível visualizar este fenómeno e onde se prevê o que virá a suceder nas
próximas décadas a este respeito. Estes estudos são fundamentais para um correto
ordenamento e gestão do espaço e para a mitigação dos riscos costeiros provenientes
desta tipologia de ameaças à zona costeira (fig. 56).
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Fot. 31 - Costa de Ofir e Praia de São João da Caparica respetivamente em 19 de
novembro de 2018 e 21 de abril de 2018 (Fotografias do autor).

Fig. 56 - Zonas de erosão na costa do continente (Fonte. APA, 2020).

Segundo informação divulgada pela Secretária de Estado do Território e da
Conservação da Natureza, em 12 de junho de 2019, no âmbito do Programa COSMO,
a zona costeira terá perdido 100 hectares em nove anos, sendo que na Cova da Gala,
Figueira da Foz, terá recuado 50 metros neste período (Notícias ao Minuto, 2019). O
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portal na Internet da APA, refere que este Programa “consiste na recolha, processamento
e análise de informação sobre a evolução das praias, dunas, fundos submarinos próximos e
arribas ao longo da faixa costeira de Portugal continental” (https://cosmo.apambiente.
pt, em 22 de dezembro de 2019). Com este Programa, será mais fácil monitorizar a
evolução da linha de costa e antecipar problemas com vista a poderem ser tomadas
as ações necessárias a evitar situações mais danosas e irreversíveis para este território.
Por sua vez, Silva et al. (2013) desenvolveram uma metodologia para caraterizar
e delimitar zonas em risco de erosão em troços de litoral baixo a arenoso, que foi
aplicada em alguns locais, com os horizontes temporais de 2050 e 2100 – Areias
Negras-Praia da Vieira, Praia da Nazaré e Baleal-Peniche – de onde concluíram que
em algumas porções desses troços o recuo da costa vai rondar 20-30 m, em 2050,
e 50-80 m, em 2100.

Fig. 57 - Locais
previsto no PAPVL
para obras de defesa
costeira (Fonte: APA,
2012).
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Ainda que não se aplique apenas a questões de erosão, importa mencionar aqui um
documento muito valioso sobre a proteção e valorização da costa: o Plano de Ação de
Proteção e Valorização do Litoral 2012-2015 (PAPVL). Este Plano foi elaborado em
2012 com as ações que consubstanciaram um conjunto de intervenções consideradas
prioritárias (fig. 57), maioritariamente previstas nos POOC, e obedecendo a uma
estratégia de qualificação, valorização e proteção das zonas costeiras, com vista a
dotar estes locais de condições de fruição pública assentes em padrões de qualidade
ambiental e paisagística, e assegurar a salvaguarda de pessoas e bens face aos riscos
inerentes à dinâmica desta faixa costeira (APA, 2012).

3.2.6 Temporais, tempestades e inundações

Outro tipo de eventos que provocam grandes prejuízos nas zonas costeiras são
os temporais ou tempestades e as inundações. Os temporais, denominados em
inglês extreme weather events, estão relacionados com o aquecimento dos oceanos
que originam ciclones tropicais mais intensos. Estes fenómenos são mesmo dos
que causam maiores danos nas zonas costeiras. A ONU (2017) referiu que 90%
das catástrofes naturais que ocorrem no mundo estão relacionadas com o clima e
causam anualmente à economia mundial prejuízos da ordem 520 biliões de dólares
norte-americanos, levando à pobreza cerca de 26 milhões de pessoas.
Podendo haver dúvidas sobre se o termo correto para este tipo de eventos é
tempestade ou temporal, o IPMA esclarece no seu portal na Internet (IPMA, 2019)
que não há diferenças significativas entre ambos, embora vulgarmente se use, de
forma incorreta, o termo tempestade associado a fenómenos verificados no oceano.
Na verdade, uma tempestade ou um temporal são acontecimentos meteorológicos
de grau severo ou adverso caraterizados por ventos fortes, por vezes com rajadas
muito fortes, trovoadas e precipitação forte. Estes acontecimentos severos são
particularmente destrutivos, quer para os humanos quer para o ambiente natural.
Como se pode verificar, o vento é o fator mais importante quando se trata de
encontrar o causador de um temporal no mar. Este elemento da natureza força
a superfície do mar e quando não existam obstáculos pode atingir velocidades
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significativas e gerar ondas muito altas longe do local onde sopra32. De facto, as
situações de temporal na costa têm origem em situações de mau tempo no mar
que por sua vez resultam de perturbações pontuais na situação do clima que
normalmente nos afeta. Quando tais situações ocorrem, as ondas atingem a
zona costeira com mais energia e podem provocar graves estragos ao território, à
paisagem, às atividades que ali têm lugar e direta ou indiretamente aos cidadãos.
As preocupações relativamente às inundações em zonas costeiras têm vindo a
crescer pela combinação das marés e dos temporais (Fortunato et al., 2014). É de
relevar a existência de vários trabalhos conducentes ao desenvolvimento de modelos
e ferramentas que ajudam a prever condições excecionais e a antecipar as suas
consequências em relação à zona costeira de Portugal continental. Podemos, a título
de exemplo, referir o HIDROALERTA que foi desenvolvido a partir de 2012 e
que é “[...] um sistema de previsão, alerta e avaliação de risco associado ao galgamento
e inundação em zonas costeiras e portuárias a partir de medições/previsões da agitação
marítima ao largo” (Fortes et al., 2015:119), e que, enquanto ferramenta de apoio à
decisão, contribui para a identificação de situações de emergência permitindo uma
preparação para a resposta antecipada. Este Sistema é descrito com pormenor por
Fortes et al. (2015).
A exposição da costa ocidental portuguesa ao oceano Atlântico leva a que seja
particularmente vulnerável aos temporais com origem no mar que, de tempos a
tempos, nos atingem e que se têm tornado mais frequentes e com consequências
mais severas.
Não sendo objetivo deste estudo enumerar exaustivamente as tempestades
ocorridas em Portugal, importa, contudo, apresentar algumas com grande
significado pelos danos infligidos ao país. Uma delas teve lugar em dezembro de
1739 e é-nos relatada por Taborda (2006) como tendo atingido todo o território
de Portugal continental, entre os dias 3 e 6 daquele mês. Segundo as suas palavras,

32

Refira-se, muito sucintamente, que enquanto aquilo a que se chama “ondulação” resulta deste
vento que sopra longe do local onde as ondas se fazem sentir, em que estas apresentam um
período longo e um grande comprimento de onda, a “vaga” resulta de vento local, portanto
que sopra no local onde as ondas se fazem sentir e que, neste caso, têm um período curto e
pequeno comprimento de onda.
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o vento poderá ter atingido rajadas da ordem dos 120 km/h ao qual estiveram
associadas chuvas torrenciais que provocaram inundações, especialmente nas bacias
dos rios Tejo, Mondego e Douro, tendo causado avultados prejuízos e perda de
vidas humanas.
Outra destas tempestades ocorreu no dia 27 de fevereiro de 1892 e afetou a costa
ocidental do continente tendo provocado a morte a 109 pescadores que estavam
na faina, tendo ainda causado grandes prejuízos materiais. Como curiosidade,
refira-se que este temporal esteve na origem da criação, pela Rainha D. Amélia,
do Real Instituto de Socorros a Náufragos que, com a implantação da República,
passou a designar-se apenas Instituto de Socorros a Náufragos, nome que mantém
ainda hoje. Muitas vezes, é na sequência de tempestades com esta dimensão e
consequências que o poder político toma decisões de urgência tentando remediar o
problema. Neste caso, em particular, a medida tomada pela Rainha D. Amélia teve,
felizmente, resultados positivos pois o ISN já permitiu o salvamento de dezenas de
milhares de vidas no mar.
De acordo com um trabalho de compilação efetuado em vários jornais, desde
1864, para se encontrarem registos de tempestades de onde tenham resultado vítimas
mortais, identificou-se uma notícia no jornal Diário de Notícias (DN) Ciência, na
sua edição de 21 de novembro de 2012, onde estão contabilizadas 1903 ocorrências
com vítimas mortais, das quais 1622 cheias e 281 deslizamentos de terra (DN,
2012), sendo que nas cheias morreram 1071 pessoas enquanto os deslizamentos
mataram 239. No total, quase 42 000 cidadãos terão ficado desalojados (fig. 58).

Fig. 58 - Distribuição temporal das ocorrências de cheias e deslizamentos de terra em
Portugal continental no período de 1865-2010 (Fonte: Zêzere et al., 2014).
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Em fevereiro de 1941, uma outra tempestade provocou uma grande devastação
em vários locais do continente português tendo sido considerada uma das cinco
maiores a afetar a Europa no século XX (Muir-Wood, 2011, e Fortunato et al.,
2016). Ou, nas palavras de Freitas et al. (2013), a mais devastadora conhecida em
Portugal até àquela data. O local onde houve maiores prejuízos foi o estuário do
Tejo, mas as centenas de embarcações afundadas, os estragos em habitações e outras
edificações, além de centenas de milhares de árvores caídas, como foi o caso do
pinhal de Leiria - onde terão sido derrubadas muitas árvores, havendo quem refira
cerca de 165 000 – mostram bem os prejuízos causados por esta tempestade.
Segundo Muir-Wood (2011:10,11) neste tipo de ocorrências, o número de
fatalidades durante o período diurno é tipicamente cinco a seis vezes mais elevado
do que durante a noite, devido ao facto de haver mais gente fora de casa e de
existirem objetos soltos que podem atingir as pessoas desprotegidas. Neste terrível
evento de 1941 terão perdido a vida pelo menos 130 pessoas, em vários locais, oito
delas em Setúbal, vítimas das ondas alterosas que atingiram a zona baixa da cidade.
Ainda de acordo com Muir-Wood (2011), os prejuízos totais terão sido equivalentes
a metade do orçamento de Estado desse ano.
Mais tarde, em 1967, houve grandes inundações das quais resultou a morte de
449 pessoas podendo, segundo a notícia do DN (2012), ter sido mais de 700. A
propósito desta tempestade, que fustigou fortemente a região de Lisboa nos dias 25
e 26 de novembro, Amaral (1968) refere que nos dias 26 e 27 de novembro foram
encontrados 426 corpos.
Daveau et al. (1978) dá conta de grandes temporais também em 1978 de onde
decorreram inundações que causaram grandes prejuízos e danos em acidentes
naturais na costa, mas também em obras de defesa costeira.
Mas não se pense que estas ocorrências têm lugar muito espaçadas no tempo.
Temos na memória recente vários destes eventos, como um temporal que ocorreu
no dia 9 de outubro de 2010 e que atingiu a costa norte do continente com ondas
de vários metros de atura, tendo provocado vários feridos.
Em 2013, a costa ocidental norte do continente foi também particularmente
fustigada por uma depressão muito cavada que provocou os ventos mais fortes
entre Aveiro e Leiria, mas também na zona centro-sul. A boia ondógrafo do IH,
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colocada ao largo de Leixões, registou, na noite de 19 para 20 de janeiro alturas
máximas de quase 16 metros. Houve avultados prejuízos em toda a costa ocidental,
mas especialmente nesta zona norte onde a depressão entrou no continente e se
desenvolveu para sul (fig. 59).

Fig. 59 - Registo da altura máxima das ondas em Leixões entre 17-21 de janeiro 2013
(Fonte: Relatório da investigação ao acidente com o navio Merle,
http://www.gama.mm.gov.pt/images/Relatorios Técnicos/012013_MERLE.pdf )

Lopera e Camilo (2014), apresentaram como consequências deste temporal, um
total de 8 205 ocorrências registas pela proteção civil e noticiadas na comunicação
social, com a seguinte distribuição territorial: Viana do Castelo 183; Braga 291;
Porto 741; Coimbra 682; Santarém 736; Lisboa 1 994; Setúbal 691; Beja 120; e
Faro 204. Os danos materiais terão ascendido, segundo a mesma fonte, a mais de 60
milhões de euros (dados das seguradoras), tendo algumas zonas do país ficado sem
infraestruturas importantes durante vários dias.
Uma outra tempestade mais recente que afetou seriamente a costa portuguesa
do continente foi a “Hércules”, entre 5 e 7 de janeiro de 2014. Os impactos mais
significativos ocorreram na noite de 6 de janeiro e na manhã de 7 de janeiro
coincidindo com o período da preia-mar (Santos et al., 2014:203). Apesar dos
avultados prejuízos causados, não houve fatalidades a registar, embora tivesse havido
necessidade de socorrer algumas dezenas de pessoas em várias localidades costeiras.
Num relatório elaborado pela Câmara Municipal de Odemira (2014) sobre a
passagem desta tempestade no troço costeiro deste município estão registados
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danos em várias praias, embarcações e infraestruturas portuárias da zona, num total
estimado de 586 250 euros (428 250 euros em danos públicos e 158 000 euros em
danos privados). Noutros locais, destruiu restaurantes, causou danos em residências
particulares e estabelecimentos comerciais, além de ter afetado severamente marinas
e portos, docas e outras infraestruturas costeiras.
Segundo um relatório da APA, a tempestade Hércules terá causado prejuízos na
ordem dos 16 milhões de euros (Pinto et al., 2014). Durante este temporal, a boia
ondógrafo do IH ao largo de Sines registou uma onda de 14,9 metros no dia 6 de
janeiro de 2014, às 21:00, num dia em que as ondas ultrapassaram muitas vezes 14
metros de altura. Na zona de Sagres, as ondas subiram acima da cota do terreno que
se encontra a uma altitude de cerca de 40 metros (fot. 32).

Fot. 32 - Rebentação causada pelo Hércules em Sagres nos dias 7 e 8 de janeiro de 2014
(Fontes: https://www.youtube.com/watch?v=z6YT3p1I6KI e https://www.youtube.com/
watch?v=VX5_5hfv8co, em 10 de novembro de 2019).

No que respeita à evolução da agitação marítima em Portugal continental, Pinto
et al. (2014:198), referiram que, de acordo com os dados existentes, há uma clara
diferença entre a costa noroeste e a costa sudoeste sendo que, em termos médios, a
tendência positiva a norte é invertida a sul. Acrescenta que de acordo com os dados
recolhidos pelas boias ondógrafo de Leixões e Sines, é notório um aumento na
frequência dos temporais assim como na sua intensidade em ambas as estações de
observação e monitorização.
Apenas nos últimos anos, em muito porque cada vez mais este tipo de fenómenos
é explorado até ao limite em termos das notícias na comunicação social, tem havido
uma grande mediatização em torno destas tempestades. E com a recente iniciativa de se
lhes atribuir um nome, que resultou de uma colaboração entre as entidades que tratam
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da meteorologia em Portugal (IPMA), em Espanha (AEMet) e em França (METEO
France), estabelecida com o objetivo de melhorar a cooperação entre elas, estes
fenómenos passaram a entrar mais facilmente nas preocupações dos cidadãos, baseados
na premissa de que estarão mais atentos às ameaças se as conhecerem melhor. De referir
que esta iniciativa se inspirou no que já acontecia noutras paragens do mundo, como
é o caso dos EUA com os furacões, e que, mesmo na Europa, esta era já uma prática
corrente numa outra parceria entre o Reino Unido, a Irlanda e a Holanda.
É ainda importante notar que só está previsto serem batizadas com nomes de
pessoas as tempestades que se preveja venham a ter graves prejuízos humanos e
materiais. A primeira a ser assim batizada em Portugal foi a tempestade “Ana”, em
2017, mas foram logo definidos os nomes para as próximas que por aqui passassem
(por ordem alfabética): Bruno, Carmen, David, Emma, Felix, Gisele, Hugo, Irene,
Jose, Katia, Leo, Marina, Nuno, Olivia, Pierre, Rosa, Samuel, Telma, Vasco e Wiam.
Sobre a tempestade que atingiu Portugal continental nos dias 17 e 18 de janeiro
de 2018, Café et al. (2018:164) referiram que na boia ondógrafo de Leixões se
atingiram alturas máximas de 13 metros enquanto na boia Monican02, situada um
pouco mais longe da costa e numa área mais afastadas do local de geração das ondas,
a altura máxima medida foi de 15 metros.
Por vezes, apesar de não estarmos perante uma tempestade assinalada como tal
pelas autoridades da meteorologia, a conjugação de vários fatores, como o vento
e as marés, o mar atinge a costa com ondulação de altura assinalável que pode
causar prejuízos e colocar em perigo os utilizadores do DPM. Na fot. 33 é possível
perceber o risco assumido por um desportista ao caminhar/correr sobre um dos
esporões da Costa da Caparica, na zona de Santo António, numa altura em que
as ondas galgavam o mesmo. Esta situação manteve-se durante alguns dias, tendo
havido varrimentos do paredão em vários locais.
A última tempestade que atingiu Portugal continental ocorreu em novembro de
2019, em que a boia oceânica de Leixões do IH registou uma altura significativa33
de 10,02 metros (18h00) e uma altura máxima de 17,14 metros (fig. 60).

33 Altura

significativa (Hs) é a média da terça parte das ondas com maior altura registadas durante um
determinado período de tempo. Este parâmetro caraterizador da ondulação foi matematicamente
desenvolvido e apresentado por Walter Munk (1944) e é universalmente aceite para este fim.
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Fot. 33 - Esporão na Costa da Caparica sob temporal
(Fotografias do autor, tomadas a 8 e 11 de março de 2018).

Já a boia costeira de Leixões, mais próxima da costa, registou uma altura máxima de
15,61 metros às 17h30 e um valor de 8,83 metros de altura significativa às 20h00
(IH, 2019).

Fig. 60 - Registo da boia
oceânica de Leixões entre
13-16 de novembro de 2019
(Fonte: IH, 2019).

Finalmente, no âmbito da já mencionada Diretiva n.º 2007/60/CE, sobre
inundações, e no cumprimento das obrigações para os Estados-Membros em
desenvolver cartografia de risco para este tipo de fenómenos, Rocha et al. (2018)
desenvolveram uma aplicação que simula a subida do NMM no continente
português com incidência em 2025, 2050 e 2100, de onde resultam diferentes
cenários (fig. 61). Deste estudo, os autores concluíram que, em 2050, a área costeira
com probabilidade de ser inundada pelo mar é de 903,2 km2 e, em 2100, é de 1
146 km2.
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Fig. 61 - Cenários para as áreas alagadas em 2025, 2050 e 2100 a partir dos níveis previstos
para a subida do NMM (Rocha et al., 2018).

Na ria de Aveiro, uma das regiões mais vulneráveis a este fenómeno, pode ver-se
a área inundável em 2050 de acordo com o modelo CoastalDEM v1.1. (fig. 62).

Fig. 62 - Área inundável na ria de Aveiro em 2050 (de acordo com as previsões do
modelo CoastalDEM v1.1.) (Fonte: https://coastal.climatecentral.org/map/10/8.5623/40.6562/?theme=sea_level_rise&map_type=coastal_dem_comparison&elevation_
model=coastal_dem&forecast_year=2050&pathway=rcp45&percentile=p50&retu
rn_level=return_level_1&slr_model=kopp_2014, acedido a 6 de fevereiro de 2020).
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3.3 Riscos decorrentes da utilização frequente (diária) do DPM
Já foram identificados no capítulo anterior alguns dos riscos menos
frequentes que afetam com grande severidade as zonas costeiras podendo causar
graves problemas aos cidadãos que utilizam este território. Mas o objetivo
principal deste estudo consiste em analisar os riscos que afetam o Homem no
seu quotidiano, nas diferentes atividades que ali se fazem e do que não se faz
para os minimizar. A sua identificação pode pecar por defeito, mas vamos focarnos nas atividades que resultam do trabalho de campo e da análise da base de
dados da DGAM.

3.3.1 Movimentações em massa e quedas de terra ou de rochas

Devido a vários fatores, há troços da linha de costa, ou apenas locais
específicos na mesma, em que a instabilidade do terreno, em especial quando
este é elevado (caso das arribas), a que deve ser prestada muita atenção
quando se pensar em passear, caminhar, estender a toalha, ou fazer qualquer
outra atividade nestes locais ou na sua proximidade. Mas a tentação para
contrariar este cuidado é grande por vários motivos. Primeiro, porque no verão,
particularmente na costa sul, certas arribas ou rochas localizadas em locais onde
a prática balnear está recomendada – referimo-nos às águas balneares assim
classificadas da forma que já apresentámos – fazem sombra, um bem precioso
nas horas mais quentes do dia; segundo, porque se dá o acaso de haver uma
correlação positiva entre as zonas rochosa de arriba e a abundância de vida
marinha, o que atrai os pescadores lúdicos para este locais; terceiro porque é
das arribas que se conseguem as melhores vistas e, por conseguinte, as melhores
fotografias; e quarto, sem se pretender ser exaustivo nesta lista, porque os
melhores trilhos para os caminhantes que geram mais adrenalina se encontram
em locais deste tipo. Assim, não é de estranhar que estes locais sejam muito
procurados, independentemente do risco que apresentem para as pessoas que
fazem uso do espaço do DPM.
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A instabilidade das arribas, provocada por causas naturais ou pela ação do
homem, tem causado muitos prejuízos ao erário público, tendo ainda provocado
a morte a muitos cidadãos. A responsabilidade por sinalizar os locais ou as zonas
que apresentem este tipo de risco cabe às autoridades com competência na gestão
territorial destes locais, especialmente à APA e aos seus órgãos desconcentrados, mas
também à AMN, aos municípios, e ao ICNF em locais da rede nacional de áreas
protegidas. E, em muitos casos, estes locais até estão, de facto, bem sinalizados por
uma ou mais destas entidades. O problema é que muitos cidadãos, tal como sucede
noutras áreas, desvalorizam estes avisos e insistem em levar a cabo práticas perigosas,
contrariando as indicações das autoridades.
Nos últimos anos, tem chegado ao conhecimento público informação sobre
situações deste tipo, em que a ocorrência da praia Maria Luísa, em Albufeira, no
Algarve, foi a que maior impacto causou até agora. Mas, muitos outros casos existem
sem que se faça tanto alarde deles. De referir que as arribas algarvias são as que mais
preocupações suscitam devido à quantidade de pessoas que frequentam esta região e
ao tipo de material de que são constituídas, o que as expõe a um maior risco de erosão
do que noutros locais da costa do continente. Este troço da costa é especialmente
vulnerável ao mar de sueste que, embora não seja frequente, atinge esta costa com
particular agressividade. Esta ondulação, normalmente com comprimento de onda
curto, atinge a base das arribas, escavando-as até um limite em que cria instabilidade
e desequilíbrio nas mesmas, provocando o seu desabamento. Mas, por outro lado,
são locais onde a paisagem da linha de costa apresenta motivos muito atrativos para
visitas pelo recorte irregular da erosão e pela beleza natural que, por isso, encerram.
O desgaste (erosão) destas arribas processa-se ao longo de muitos anos,
conferindo, em muitos casos, uma falsa sensação de segurança para os que delas,
por qualquer motivo, se aproximam. A instabilidade destes locais depende de
vários fatores como a intensidade e frequência da ação de agentes meteorológicos,
a fraturação e o tipo de rocha em que a arriba é talhada, a ocupação humana,
a presença de vegetação, a vibração e a sismicidade, entre outros (APA, 2019).
De salientar que a faixa de risco corresponde à área passível de ser ocupada pelos
resíduos de desmoronamentos de uma arriba tem uma largura igual a 1,5 vezes a
altura da arriba.
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Sobre os resguardos a respeitar nestes casos, a ANEPC (2010), citando o
Secretariado Técnico da Comissão Nacional da REN, apresenta as distâncias que
devem ser respeitadas em relação à crista da arriba (fig. 63) e que devem ser de pelo
menos 25 metros entre a crista da arriba e o rebordo superior e de pelo menos de
50 metros entre a crista o limite interior da faixa de proteção. Já a faixa de proteção
inferior (no sopé da arriba) deve ter pelo menos 15 metros.

Fig. 63 - Perfil de uma
arriba e faixas de segurança
(Fonte: STCNREN (2009)
apud ANEPC (2010:39)).

Esta distância nem sempre é respeitada, comprometendo a segurança dos
banhistas e de outros utentes das praias. Neste particular, as autoridades ambientais
têm usado uma sinalética própria nos locais de risco, que alerta os cidadãos para
o perigo de praticarem certos trilhos ou de estenderem a toalha em determinados
locais (fot. 34).
Para poder prosseguir as suas competências neste domínio, tanto do ponto de
vista preventivo, como da resposta, a APA desenvolve um trabalho de monitorização
da situação da linha de costa com vista a estar na posse dos dados mais rigorosos que
seja possível obter.
No seguimento de um pedido dirigido à APA, foi-nos disponibilizada
informação que refere a existência, desde 1998, de 11 ocorrências principais dentro
desta tipologia de acidentes (Tabela III). De salientar que destas ocorrências
resultou a perda de vida de 11 pessoas e ferimentos em outras 19.
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Fot. 34 - Ocupação inconsciente de praias junto a locais de risco
(Fotografia (1) Fonte: https://www.google.pt/search?q=pessoas+debaixo+das+arribas&biw=1
600&bih=805&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq2bfc1NPRAhWFvxQKH
W5zAzQQ_AUIBigB#imgrc=67_WtnvOZdIiFM%3A, acedido em 15 de janeiro de 2017;
(2 a 4) Fotografias do autor: em junho de 2014 (2 e 3) e em 24 de agosto de 2018 (4))
Tabela III - Quedas de arribas registadas pela APA, I.P.
Local

Concelho

Data

Feridos

Mortos

Praia da Maré das Porcas
Praia do Inatel
Praia da Almagreira
Praia do Magoito
Praia Maria Luísa
Praia do Vau
Praia dos Beijinhos
Praia de São Bernardino
Cabo da Roca
Praia da Ursa
Praia de Nossa Senhora

Albufeira
Albufeira
Peniche
Sintra
Albufeira
Portimão
Lagoa
Peniche
Sintra
Sintra
Odemira

22 março 1998
7 novembro 2000
4 agosto 2005
23 julho 2006
21 agosto 2009
26 maio 2010
11 novembro 2010
15 agosto 2011
26 novembro 2012
15 março 2018
26 agosto 2018

0
3
0
1
3
1
1
6
1
1
2

1
0
2
0
5
0
0
0
0
1
0

Fonte: APA, 2019.
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Em pesquisas efetuadas na Internet sobre este tema, foram encontradas muitas
outras situações deste tipo, seja em notícias de OCS, seja em blogs ou outras formas
de expressão. A grande mediatização destas ocorrências leva a que quando alguém
toma conhecimento do facto tire e divulgue fotografias que acabam por ir ter à
Internet (Tabela IV).
Tabela IV - Algumas situações de movimentações em massa.
Data

Local

Consequências

Agosto 2009

Praia Maria Luísa

5 vítima mortais e ferimentos em
outras 2

Julho 2011
Maio 2015
Maio 2016
Maio 2016
Agosto 2016
Agosto 2016
Outubro 2016
Novembro 2016

Praia da Salema
Praia da Bafureira
Praia Maria Luísa
Santa Eulália
Praia de Benagil
Praia Maria Luísa
Praia Maria Luísa
Capela de N. S.ª da Rocha, Lagoa

Derrocada sem vítimas
Queda de bloco de pedra e arriba
Apoios de praia destruídos
Passadiços destruídos
Pessoas presas numa gruta
Sem vítimas
Derrocada sem vítimas
Queda de muro e arriba

Fonte: Várias na Internet.

Como já referimos, no Algarve existem vários troços da costa com grande
propensão para movimentos em massa e quedas de terra ou de pedras. Teixeira
(2006) falou de várias ocorrências deste tipo nas últimas décadas, algumas delas
consideradas mesmo acidentes devido às suas consequências. Existem várias causas
para explicar a situação que ali se verifica neste contexto, mas o aumento do turismo,
com uma cada vez maior ocupação e utilização da franja mais exposta das arribas, é
uma delas. Ainda de acordo com Teixeira (2006), o aumento da ocupação humana
deste território potencia os riscos costeiros com consequências para as pessoas
e a propriedade. Bem poderíamos acrescentar para o próprio território e para o
ambiente. O mesmo investigador (2006:1078) lembrou a morte de um pescador
lúdico, em 1998, que caiu juntamente com uma parte da arriba, onde estava a
pescar, e uma outra ocorrência, em 2000, na qual três turistas ficaram feridos devido
à queda de parte de uma arriba e referiu ainda que, entre julho de 1995 e junho
de 2004, ocorreram na zona central da costa do Algarve 140 desmoronamentos de
terra nas arribas, em que predominam as quedas de pedras.
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Importa referir que a APA desenvolveu uma APP para que a sociedade civil pudesse
reportar algumas tipologias das ocorrências de que tenham conhecimento na zona
costeira, particularmente nos casos de erosão e recuo da linha de costa, danos em obras de
proteção/defesa costeira, galgamento costeiro e instabilidade em arribas. Segundo Celso
Pinto, em conferência proferida no dia 3 de março de 2020, num evento comemorativo
do Dia da Proteção Civil, já foram registadas nesta APP 754 ocorrências (fig. 64).

Fig. 64 - Ocorrências reportadas à APA (Fonte: APA).
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É preciso ter em conta que muitas das arribas da nossa costa têm uma natureza
instável, podendo sofrer uma derrocada sob a ação de vários agentes, como o mar, as
chuvas ou o vento. Estas situações, embora não possam ser previstas com exatidão,
podem ser acauteladas de modo a terem consequências mínimas. As autoridades com
responsabilidades nesta matéria têm de estar atentas com vista a sinalizarem os locais
mais instáveis com sinalética apropriada, além de poderem colocar barreiras físicas
que delimitem as áreas de maior perigo. Para dar a conhecer esta faixa de segurança
em documentos de consulta pública, a APA tem publicados alguns folhetos onde esta
faixa está representada, como é o caso das falésias da praia dos Alemães (fig. 65).

Fig. 65 - Pormenor de folheto da APA para a praia dos Alemães Nascente (Fonte: APA).

Pese embora este risco seja mais notório em relação à queda das arribas, existem
outros tipos de movimentos em massa mais difíceis de prever, mas que também
podem ser fatais. Em 10 de dezembro de 2014, uma criança de nacionalidade
alemã, com 6 anos de idade, morreu soterrada numa cova que ele próprio e um
irmão escavaram numa duna da praia do Carvalhal, em Odemira, sem que ninguém
se tivesse apercebido do que estava a suceder (fot. 35).
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Fot. 35 - Praia do Carvalhal, Odemira (Fotografia do autor, 10 de dezembro de 2014).

Ainda no que diz respeito às arribas, em certos locais onde as derrocadas
podem estar iminentes, a APA procede, regularmente, a trabalhos forçadores
dessas derrocadas de forma controlada, evitando assim a sua queda em situações de
risco para os cidadãos. Foi o que sucedeu entre 24 e 28 de abril de 2017, na praia
Maria Luísa, com recurso a uma retroescavadora giratória, tal como anunciado
pela APA, em nota enviada à comunicação social para avisar a população sobre
esta medida preventiva.

Fig. 66 - Folheto da ANEPC sobre arribas (Fonte: ANEPC)
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A sinalética em vigor neste contexto inclui vários sinais de perigo que alertam
as pessoas para o que pode acontecer nesses locais. Embora nem sempre esteja bem
colocada, e por vezes já não seja legível, existe, como referido, uma preocupação por
parte das autoridades nesta matéria em ter os locais mais perigosos devidamente
sinalizados (fig. 66). Isto mesmo se pode verificar em muitos locais da costa de
arriba, onde, inclusive, também são colocadas fitas da Polícia Marítima a interditar
a zona de maior risco (fot. 36). De salientar que a sinalética da Polícia Marítima,
nomeadamente a fita azul com a estrela respetiva, é, segundo testemunhos de outras
entidades e mesmo de cidadãos anónimos, mais respeitada do que outro tipo de
sinais, como é o caso dos colocados pelos municípios ou pela APA. Há quem
entenda que apenas a sinalética da polícia tem caráter coercivo.

Fot. 36 - Sinalética de risco de desmoronamento na Zambujeira do Mar
(Fotografia cedida pela AMN).

Têm sido realizadas, por municípios, APA, Autoridade Marítima, escuteiros,
ONG, entre outras, muitas campanhas sobre o perigo associado a este tipo de
ocorrências, mas nem por isso as pessoas têm mais cuidado. Além disso, existe
sinalética em muitos locais alertando para este risco que também não é respeitada.
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3.3.2 Quedas de pessoas de arribas ou de outros locais expostos ao mar

A queda de pessoas de locais perto do mar que algumas vezes têm como consequência a morte acontece em várias atividades. No entanto, uma das atividades que mais suscita preocupações neste contexto é a pesca lúdica apeada, onde, com grande frequência,
há pescadores a cair das arribas e a sofrer ferimentos graves, ou mesmo a morrer.
A pesca lúdica apeada é praticada um pouco por toda a costa, mas tem melhores
resultados quando praticada em zonas de arribas. Isto porque aqui as águas são mais
mexidas e os pescadores conhecem bem esta realidade. Há certas zonas onde o perigo
é maior, mas é também de onde saem os melhores peixes. É, por isso, que há quem
diga que o risco compensa, embora, por outro lado, entre os pescadores da costa
alentejana se diga que as arribas “são trampolins para a morte”. Os mais cuidadosos
e sensatos dizem que “um peixe não vale uma vida”, mas isso depende do ponto de
vista de cada um. A mistura de necessidade para uns e de aventureirismo para outros
acaba por ser fatal em demasiadas situações que nada poderá justificar.
Atentos os locais onde este tipo de pesca é praticado, e a ambição de muitos destes
pescadores, esta atividade configura uma das tipologias mais frequentes de acidentes graves
na zona costeira. A pesca lúdica apeada nestes locais é tida como de maior produtividade
e de maior desafio, mas é também a de maior risco. Muitos pescadores posicionam-se em
pesqueiros onde, à primeira vista, parece impossível poderem desenvolver esta atividade. À
procura da melhor pescaria, têm-se perdido centenas de vidas (fots. 37 e 38).
Mas, se nas arribas o maior perigo é a altura e o risco de queda, também em
zonas mais baixas existem outros perigos como a possibilidade de se escorregar e
ficar igualmente à mercê do mar que nestes locais é muitas vezes implacável.
Outro aspeto muito importante nesta prática é o facto de muitos pescadores
irem à pesca sozinhos e não se equiparem devidamente, com roupa e calçado
adequados, mas também com meios de comunicações móveis que lhes permitam
pedir socorro em caso de necessidade. Nalguns casos, os pesqueiros encontram-se
em locais tão inacessíveis que quando é preciso resgatar um destes pescadores apenas
um meio aéreo pode fazer esse trabalho. Já no ano de 2020, a 12 de janeiro, foi feito
um resgate de dois pescadores que caíram de uma arriba junto à Boca do Inferno e
que envolveu diversos meios náuticos e aéreos.
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Fot. 37 - Pescadores lúdicos apeados (Fotografias do autor, 2018).

Fot. 38 - Pescadores lúdicos apeados em locais de elevado risco
(Fonte: Fotografias 1 a 5 Internet: https://www.youtube.com/watch?v=Tg8Tp6RxI_Q
(consulta em 10 de novembro 2019); Fotografia 6 do autor, em 21AGO2016)
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A apanha profissional é também uma atividade muito perigosa, mas é realizada
por pessoas mais preparadas para lidar com este tipo de risco, havendo muito menos
registos de problemas com este tipo de atividade (fots. 39 e 40).

Fot. 39 - Apanha de percebes nas Berlengas
(Fonte: Arquivo do CIEMAR, Universidade de Évora,
Fotografias de João Castro e David Jacinto).

Fot. 40 - Apanha de percebes na costa alentejana
(Fonte: Arquivo do CIEMAR, Universidade de Évora).

Há, contudo, outros tipos dentro das quedas, que são as que sucedem em locais
de pouca altura ou mesmo ao nível do terreno e que também têm consequências
mais ou menos graves (fot. 41). Esta tipologia de ocorrências é mais frequente com
idosos, mas pode suceder com outros cidadãos.
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Fot. 41 - Quedas de pequena altura (Fotografias cedidas pela AMN).

Outra tipologia, com menor significado, mas que tem tendência a aumentar, é,
como já mencionado, a queda de pessoas que estão a fotografar ou a filmar a paisagem
ou a si próprias – as chamadas selfies (fot. 42). Embora constem nos dados que vamos
analisar mais adiante, também a comunicação social se encarrega de divulgar estes
casos, como o que sucedeu com uma turista de 20 anos, de nacionalidade checa,
que estava a tirar fotografias na ponta da Piedade, no Algarve, quando escorregou
de uma arriba numa zona conhecida localmente pela sua perigosidade devido à
instabilidade do terreno.

Fot. 42 - Ação de tirar fotografias na zona costeira:
(1)na zona de Sagres durante a tempestade Hércules; (2) selfie num paredão da zona
costeira do norte de Portugal continental (Fonte: (1) youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=z6YT3p1I6KI, em 20 de dezembro de 2019) e (2) http://www.msn.com/pt-pt/
meteorologia/noticias/tempo-vai-piorar-no-centro-do-pa%c3%ads/vi-BBYcd4j?ocid=ientp,
em 20 de dezembro de 2019).

Todas estas situações são potenciadas por comportamentos de risco, por parte
dos cidadãos que teimam em não respeitar a sinalética existente e praticam esta
atividade em zonas onde existe um risco efetivo de queda (fot. 43).
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Fot. 43 - Ocupação de locais de
risco na zona do cabo da Roca
(Fotografia do autor, 31 de maio
de 2019).

3.3.3 Queda de viaturas à água

Uma tipologia que também sucede com alguma frequência no DPM, é a queda
de viaturas, com ou sem ocupantes (fot. 44). Algumas das ocorrências mais recentes
dentro desta tipologia tiveram lugar perto da Zambujeira do Mar, tendo estado na
origem de uma vítima mortal, e outra no rio Douro, numa zona pertencente ao
concelho de Sabrosa, de onde resultou também uma vítima mortal. No caso da
Zambujeira do mar, em maio de 2017, uma mulher de 71 anos morreu e o filho ficou
ferido quando a viatura em que seguiam se despistou e caiu numa ravina. Muitas
destas situações estão relacionadas com o fenómeno do suicídio, mas muitas outras
resultam de manobras mal calculadas ou de falta de cuidado dos seus condutores.
No dia 7 de abril de 2019, um outro caso deste tipo envolveu um homem de 45
anos no cabo Espichel. O “Expresso” noticiou, no mesmo dia, que o carro caiu de
uma altura de cerca de 100 metros e que, segundo informação do Capitão do Porto
de Setúbal, “ficou todo amachucado”.
Se olharmos para a localização deste tipo de acidentes (o que faremos mais
adiante), verifica-se uma grande concentração nas zonas portuárias de Lisboa e
Porto, mas também na zona de Aveiro, porventura devido à grande extensão de
linha de costa que a ria abrange.
215

Fot. 44 - Queda de viaturas à água em zonas de arriba e no rio Douro
(Fotografias cedidas pela AMN)

3.3.4 Riscos nas praias (na época balnear)

Os diferentes riscos associados à prática balnear colocam esta atividade no topo
dos problemas relacionados com a utilização do espaço costeiro sob jurisdição da
AMN. Há, naturalmente, um motivo forte para que assim seja, que é o facto de
as praias serem cada vez mais procuradas pelos cidadãos nacionais e também por
visitantes estrangeiros. Não se sabe ao certo quantas pessoas frequentam por dia as
nossas praias, nem quem são e de onde vêm, mas, se considerarmos os cerca de 10
milhões de portugueses residentes34 e os quase 23 milhões de turistas internacionais
que, de acordo com o INE (2019) nos visitaram em 2018 (embora nem todos vão
à praia), podemos estimar que o número de visitas às praias de Portugal continental
numa época balnear seja da ordem das muitas dezenas de milhões.
A preocupação com a segurança das praias é nossa, mas é também dos
Governos de alguns países de origem dos turistas. Tem havido situações em que

34

Lembre-se que do inquérito realizado por Mendes e Freiria (2012:23) no âmbito da perceção
da população sobre o risco de tsunamis, 55% dos inquiridos referiu frequentar a zona costeira
e, provavelmente, ir à praia.

216

as autoridades nacionais responsáveis pela segurança balnear são interpeladas
no sentido de darem a conhecer a altas instâncias daqueles países a estrutura,
regime e meios associados a esta tarefa, numa demonstração de preocupação
com os seus concidadãos.
Este facto tem-se passado também noutra área afim que é a atividade marítimaturística, onde se incluem os cruzeiros e os passeios aquáticos. É frequente as
embaixadas pedirem informação sobre os aspetos supramencionados às autoridades
nacionais com competência neste contexto. Esta matéria consta, atualmente, em
diversa legislação da qual se destaca a já mencionada Lei n.º 68/2014, de 29 de
agosto, que procedeu à aprovação do regime jurídico aplicável ao nadador-salvador,
nomeadamente quanto aos requisitos de acesso à atividade, de certificação da
formação e de certificação de equipamentos e instalações.
Embora o afogamento nem sempre seja fatal, e não ocorra apenas nas praias,
o risco de morte por afogamento nestes locais afigura-se como a questão mais
importante relacionada com a prática balnear. Segundo a World Health Organization
(WHO, 2014 e 2017), morrem 372 mil pessoas por ano vítimas de afogamento em
todo o mundo, ou seja, há um afogamento a cada 1,5 segundos! O afogamento é a
3.ª causa de morte não intencional a nível mundial - representando cerca de 7% de
todas as mortes - sendo que metade destas mortes ocorrem nas camadas mais jovens
(até aos 25 anos de idade). Apesar destes números avançados pela WHO serem
deveras preocupantes, estima-se que estes estejam muito aquém dos números reais.
Há quem acredite que, na verdade, haja, por ano, cerca de 1,8 milhões afogamentos
em todo o mundo. Há vários fatores identificados pela WHO que concorrem para
esta realidade e que mascaram os números do afogamento. Por um lado, a maioria
destas ocorrências tem lugar em países onde não existem estatísticas oficiais ou onde
estas são de muito fraca qualidade; por outro, há a questão da metodologia usada na
contabilização destas fatalidades.
Se ficamos perplexos com os números apresentados pela WHO, há a referir
que este número já foi superior, pois segundo Beeck et al. (2005), citando dados
publicados pelo The Lancet, referidos a 1990, teriam morrido nesse ano 504 mil
pessoas por afogamento sendo esta, à data, a 20.ª causa de morte em todo o
mundo, por exemplo acima da guerra e do HIV. Peden et al. (2003), com base no
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Global Burden of Disease 2000, também apresentaram números para este fenómeno
referindo que nesse ano se estimou em 449 mil pessoas que morreram afogadas
em todo o mundo (7,4 afogamentos por 100 mil pessoas). Enfatiza o facto destes
números serem porventura ainda mais significativos devido à grande incidência
nas camadas mais jovens, até aos 15 anos de idade. Peden et al. (2003) referiram
também o problema da pouca exatidão e mesmo da falta de dados sobre este
fenómeno a nível global. Infelizmente, esta situação ainda se mantém tal como foi
abordada por diversas vezes na conferência da International Life Saving Federation
(ILS), de 2019, em Durban, na África do Sul, e como é largamente mencionada em
documentos da WHO.
Também de acordo com a WHO, a definição de afogamento aceite pela
comunidade internacional que trata desta matéria estabelece que este é “The process
of experiencing respiratory impairment from submersion/immersion in liquid”.
Em Portugal, os dados sobre afogamento não são publicados individualmente,
nem pelo INE nem pela Direção-Geral de Saúde (DGS), mas ouve-se falar de
muitos casos durante o ano na comunicação social. À falta de estatísticas específicas
e oficiais sobre este relevante tema, e para além dos dados publicados pela AMN
relativos à época balnear, quem tem divulgado na comunicação social um relatório
do afogamento nos últimos anos é a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores
(FEPONS) tendo como base notícias que são publicadas na comunicação social.
Há que referir que embora esta metodologia seja usada noutros países, não deve ser
considerada uma fonte oficial de um Estado em relação a esta matéria.
Em relação a acidentes nas praias, Portugal possui um índice de afogamentos
por ano relativamente reduzido, porventura um dos melhores resultados do género
em todo o mundo. Isto deve-se a um regime legal que vem de há muitos anos e que
garante uma assistência efetiva em todas as praias concessionadas, ou naquelas a que
foi atribuído o galardão da Bandeira Azul.
De salientar que o quadro de responsabilidade, em relação à assistência a
banhistas na época balnear, vem da década de 50 do século XX – apesar de ter sido
alterada em 2004, como já mencionado -, e passa por este serviço ser garantido
pelos concessionários de praia. Modelos diferentes deste não lograram vingar,
especialmente por colocar o ónus deste serviço no Estado.
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3.3.5 Desportos náuticos

A tendência crescente da prática de desportos náuticos em Portugal, especialmente os relacionados com o mar, também é motivo para preocupação por parte
das autoridades que têm responsabilidade na segurança no DPM. Como veremos
mais adiante, existem muitas ocorrências com alguns tipos de desportos, exigindo
medidas de todos os envolvidos neste tipo de desportos para as minimizar. Os
perigos associados à prática dos diferentes desportos estão relacionadas com a
segurança dos próprios praticantes, mas também aos restantes utilizadores do espaço
costeiro – particularmente nos espaços balneares – que são envolvidos em acidentes
com alguns daqueles praticantes. Neste contexto, considera-se haver um trabalho
importante a realizar por parte das federações, escolas e autoridades licenciadoras da
atividade, mas também por parte de quem fiscaliza esta prática.

3.3. 6 Picadas de peixes, cobras, tubarões, caravelas portuguesas, entre outros

Uma outra tipologia de perigo para o ser humano ao fazer uso das praias, advém
da interação com animais aquáticos (embora possa ocorrer com outro tipo de seres
vivos) de onde podem resultar picadas, mordeduras, ou simples contacto, como é
o caso das caravelas portuguesas em que o mero contacto tem consequências muito
dolorosas para a maioria das pessoas. O tipo de ocorrência mais frequente nas praias
portuguesas é a picada de peixe-aranha que pode chegar a centenas, ou mesmo
milhares, de casos em cada época balnear, embora a maioria delas não seja relatada
para fins de registo.
Segundo o portal na Internet da Revista Science, o contacto com mais de 4 000
espécies de medusas pode provocar apenas dor e outros sintomas menos gravosos,
enquanto cerca de 50 espécies da classe Cubozoa, que habitam as águas marítimas
tropicais e temperadas são fatais. Em 2019 foi encontrado um antídoto (para já
em laboratório) para uma destas espécies, a vespa-do-mar. Segundo esta entidade,
estima-se em cerca de 40 o número de mortes por ano devido a esta tipologia, mas
crê-se que este número fique muito abaixo da realidade.
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Os ataques de tubarão são praticamente inexistentes nas nossas águas, apesar de
estarem registados episódios de aproximação de tubarões de pequenas dimensões
a algumas praias. Este fenómeno é, todavia, frequente noutras paragens, estando
mesmo a crescer em alguns países como é o caso da Austrália. Sprivulis (2014)
apresentou valores de mordeduras de tubarões com uma tendência crescente –
quase exponencial - na costa oeste da Austrália. Este facto só merece alguma atenção
no nosso caso por se considerar que o aumento da temperatura da água do mar está
a provocar alterações nos hábitos de muitas espécies marinhas que podem, a prazo,
trazer problemas em locais onde tradicionalmente tais ameaças não existiam.
A caravela portuguesa (Physalia physalis) vive normalmente à superfície do mar
devido ao seu flutuador arroxeado que se parece, grosso modo, com uma vela de navio
ou embarcação e que esteve na origem do seu nome. Existem em Portugal bastantes
relatos de contactos com este animal marinho (fot. 45), ou melhor, colónia de animais
marinhos, que trabalha em sintonia para garantir a sua sobrevivência num regime de
comensalismo. Este ser marinho tem um habitat clássico em águas tropicais, mais
quentes do que as portuguesas, mas tem-se verificado a sua presença, cada vez mais
frequentemente, nas costas de países do sul da Europa (Moleiro, 2013).

Fot. 45 - Caravelas portuguesas (Fotografias do autor, junho de 2019).

As águas-vivas, também chamadas medusas ou alforrecas, são animais cujo
nome científico é Pelagia noctiluca. Têm um corpo gelatinoso e vivem na coluna de
água ou à superfície e podem ter diferentes tamanhos, formas e cores. Possuem oito
tentáculos de até dois metros de comprimento que, uma vez em contacto com a
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pele humana, podem provocar ferimentos graves devido à libertação de um líquido
urticante. Como veremos mais à frente, existem muitos registos relacionados com
este tipo de perigo para os utilizadores do DPM.

3.3.7 Outros riscos

Embora possam não se enquadrar no mesmo domínio de riscos no DPM que
os anteriormente apresentados, existem outros que devemos mencionar pelo perigo
que podem representar para os utilizadores deste espaço. Entre eles, encontra-se
o lixo marinho que, cada vez mais, especialmente em alturas de tempestade, dá
às praias. Este tipo de risco manifesta-se através de picadas em objetos que são
deliberadamente deixados na praia, ou que ali aportam por ação do mar. Em
Portugal têm sido realizadas muitas campanhas com vista à recolha deste tipo de
lixo, mas nunca serão suficientes para erradicar este problema.
Algumas das iniciativas mais relevantes neste contexto, são o Programa
CoastWatch, coordenado pelo GEOTA desde o ano de 1989, que consiste na
caracterização ambiental da faixa costeira, contando com a participação de possíveis
colaboradores interessados neste trabalho. Tem como principais objetivos melhorar
o conhecimento da situação ambiental do litoral português e, sobretudo, sensibilizar
as escolas, outras instituições e a população em geral para os problemas resultantes
dos impactos da atividade humana na faixa litoral (GEOTA, 2019).
Além do trabalho sistemático de limpeza das praias levado a cabo pelos
municípios, especialmente durante a época balnear – pelo menos nas praias
que constam na portaria publicada anualmente com a identificação das águas
balneares ou nas que possuem o galardão da Bandeira Azul –, e ainda de outras
iniciativas pontuais de entidades públicas ou privadas com vista à recolha de
lixo em algumas praias ou troços de costa, é, atualmente, realizado um trabalho
de monitorização do lixo marinho nas praias em Portugal com os resultados
publicados num relatório anual.
O Programa de Monitorização do Lixo Marinho em praias é uma das ações que
resultam da adoção da Diretiva Quadro da Estratégia Marinha e dos compromissos
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assumidos por Portugal no âmbito da Convenção OSPAR35 (APA, 2017). No relatório de dezembro de 2017, foi salientado que os resultados obtidos nas últimas
ações de monitorização são semelhantes aos dos anos anteriores e aos de outros
Estados-parte desta Convenção, predominando os plásticos. As outras tipologias
de lixo mais abundantes são as beatas de cigarro, cápsulas/argolas de plástico e os
fragmentos de plástico com dimensão entre 2,5–50 cm, corda/cordel inferior a um
centímetro e cotonetes, sendo que estas seis categorias de lixo representam 71% da
totalidade dos materiais identificados (APA, 2017:5).
Se no que que respeita aos riscos mais frequentes para os utilizadores destes
espaços não se percebe que seja significativo, outros tipos de lixos e resíduos são uma
fonte de problemas para os veraneantes, como veremos mais adiante na análise das
tipologias das ocorrências mais comuns no DPM.

3.4 Ocorrências no espaço de jurisdição marítima
Vamos agora debruçar-nos sobre o tema central deste estudo que se prende com
as tipologias de risco mais frequentes (de curto prazo ou mesmo imediato) para os
utilizadores do espaço costeiro, designadamente do espaço de jurisdição marítima.

3.4.1 Recolha e preparação dos dados relativos às ocorrências neste espaço

Como em muitas áreas, a existência de dados fiáveis e com possibilidade
de serem tratados estatisticamente sobre o que se passa na zona costeira, não
abundam. Procuraram-se todos os dados existentes em Portugal sobre o tema,

35

Portugal é Estado-parte da Convenção OSPAR (Convenção para a Proteção do Meio Marinho
do Atlântico Nordeste), desde 1997 (Decreto n.º 59/97, de 31 de outubro). Esta Convenção foi
adotada em Paris, em 22 de setembro de 1992, e resultou da fusão e atualização da Convenção
para a Prevenção da Poluição Marítima Causada por Operações de Imersão Efetuadas por
Navios e Aeronaves, assinada em Oslo, a 15 de fevereiro de 1972 (Convenção de Oslo), e da
Convenção para a Prevenção da Poluição Marítima de Origem Telúrica, assinada em Paris, a 4
de junho de 1974 (Convenção de Paris).
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tendo-se percebido que a DGAM, a ANEPC e a APA possuem dados sobre o
tema, mas alguns sem interesse para o objetivo pretendido. Os dados da APA,
dizem respeito apenas a deslizamentos de terras e quedas das arribas. Como já
referido, os dados disponibilizados pela ANEPC, embora em grande número,
não foram tratados pelo facto de não permitirem uma análise geográfica que
contribuísse para os nossos objetivos, já que não se conseguiu encontrar uma
caraterização que fosse compatível com as variáveis constantes na base de dados
da DGAM.
Assim, os dados que servem de base a esta investigação foram disponibilizados pela
DGAM e resultam de um trabalho de recolha e registo feito pelas capitanias dos portos e
pelos comandos locais da Polícia Marítima em resposta a uma determinação da DGAM
que definiu a informação a registar e a forma de o fazer. Foram validados para este fim
16 730 registos de ocorrências36 em todo o País, embora, como referido, nem todas
as ocorrências tenham a informação requerida.
As ocorrências não vêm definidas na Lei de Bases da Proteção Civil
(LBPC) – Lei n.º 27/2006, de 3 de julho - que, por outro lado, define
o que é um acidente grave e uma catástrofe. De acordo com o artigo 3.º
daquele diploma legal, acidente grave “é um acontecimento inusitado com
efeitos relativamente limitados no tempo e no espaço, “suscetível de atingir
as pessoas e outros seres vivos, os bens ou o ambiente”. Por sua vez, o mesmo
artigo estabelece que catástrofe “é o acidente grave ou a série de acidentes graves
suscetíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas,
afetando intensamente as condições de vida e o tecido socioeconómico em áreas ou
na totalidade do território nacional”. Ora, como veremos na análise dos dados
recolhidos, este enquadramento não se aplica às ocorrências em questão pois
não têm dimensão suficiente para serem assim consideradas.

36

Convém aqui esclarecer o que se entende por ocorrência para efeitos deste estudo, de modo
a não se confundir com acidente, que também é utilizado para situações concretas em que as
consequências do que aconteceu levam a essa consideração. Assim, consideramos ocorrência
qualquer acontecimento ou evento que tenha tido lugar no espaço de jurisdição marítima de
onde decorreram consequências para o ser humano e à qual foi necessário responder com meios
humanos e materiais da AMN, entre outras entidades que possam também ter estado envolvidas.
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Os acidentes37 e incidentes que ocorrem diariamente no espaço de jurisdição
marítima são registados pelos órgãos e serviços locais da AMN, nos diferentes
tipos existentes. Para o efeito, a DGAM tem em vigor circulares internas onde
se estabelece essa determinação e a forma como os mesmos devem ser registados.
Esta informação pode ser disponibilizada ao público, mas raramente tal acontece
por falta de solicitações. São, por vezes, os órgãos de comunicação social que,
pontualmente, questionam a AMN sobre determinados tipos de acidentes
ocorridos no DPM. A mesma informação é partilhada semanalmente na ANEPC,
designadamente em sede do briefing Semanal ao Centro de Coordenação
Operacional Nacional (CCON).
A base dos dados utilizada é uma ferramenta informática em uso na DGAM
há vários anos e integra informação sobre ocorrências relevantes em todas as áreas
de responsabilidade desta entidade, que tenham ocorrido no espaço de jurisdição
marítima, designadamente sinistros com navios e embarcações, acidentes pessoais a
bordo, ocorrências de poluição e ocorrências com pessoas no DPM. Através desta
plataforma, os órgãos e serviços locais desta instituição são obrigados a preencher
um formulário com diversa informação relevante sobre uma dada ocorrência
no espaço de jurisdição da AMN. Acontece que nem todas as ocorrências são
registadas, e muitas das que são introduzidas na plataforma não têm todos os
campos bem preenchidos ou simplesmente não têm alguns deles com a informação
requerida. Por outro lado, esta plataforma de dados começou por ser um repositório
de informação em Access, mas foi evoluindo para outros formatos, tornando difícil
a integração de todos os ficheiros que se conseguiram aproveitar para este efeito.
Quando, por exemplo, se pretende apresentar a informação em mapas,
o principal problema reside na falta de informação geográfica (coordenadas
geográficas) do local da ocorrência. Estas dificuldades resultam do facto de muitas
37 Segundo

Lourenço e Almeida (2018:56,57), os incidentes “correspondem a episódios repentinos
que reduzem significativamente as margens de segurança sem, contudo, as anular, pelo que
apenas apresentam consequências potenciais para a segurança” e os acidentes “são acontecimentos repentinos e imprevistos, provocados pela ação do ser humano ou da natureza, com danos
significativos e efeitos muito limitados, no tempo e no espaço, suscetíveis de atingirem pessoas,
os seus bens ou o ambiente. A definição de acidente pode ter em conta outros indicadores como,
por exemplo, o número de mortos (Dauphiné (2001) apud Lourenço e Almeida (2018:57).
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vezes não ser o elemento envolvido no acidente que regista a informação relativa ao
mesmo, e ainda de que, frequentemente, o mesmo é feito com dias de atraso em
relação à data da ocorrência.
A quantidade e qualidade destes registos tem vindo, contudo, a melhorar, fruto
de uma preocupação e pressão por parte da DGAM junto dos seus órgãos e serviços
locais. Por exemplo, nota-se que no início do período de interesse, e também em
alguns anos pontuais do mesmo, existem poucos dados, começando a melhorar este
panorama a partir de 2003, mas especialmente a partir de 2010, ano em que os
dados passaram ser mais fiáveis.
Em síntese, algumas das dificuldades que encontrámos na recolha e tratamento
dos dados e em relação a estes, foram as seguintes:
• Estarem dispersos e existirem sob vários formatos;
• Nem todos os campos (variáveis) do formulário definido pela DGAM estarem preenchidos;
• Faltar muita informação em relação a alguns campos;
• Inexistência de coordenadas geográficas na esmagadora maioria dos registos. Isto levou
a que fosse necessário usar a informação de uma das colunas que pretende descrever
o local para se retirar uma coordenada aproximada no Google.Maps e assim preencher
as que faltavam. Embora exista nesta metodologia um erro grosseiro em muitas
das posições geográficas, pode considerar-se pouco relevante para o mapeamento a
pequena escala das ocorrências, considerando-se, assim, aceitável para este propósito;
• A toponímia do local das ocorrências é muitas vezes inexistente ou demasiado
vaga para poder ser usada. O facto de não existirem alguns nomes dos locais
que constam na base de dados no Google.Maps apresentou-se como mais uma
dificuldade neste contexto;
• Não ser encontrada utilidade destes dados no âmbito interno da AMN. Nunca
foi dada grande importância nos órgãos e serviços locais da AMN ao envio desta
informação, levando a que, nomeadamente a partir de 2003, como referimos, a
DGAM tenha feito um esforço em pressionar os responsáveis por aqueles órgãos
e serviços no sentido de enviarem toda a informação relevante e bem preenchida.
É, todavia, de notar que, no futuro, muitas das falhas supramencionadas estão em
vias de ser ultrapassadas com a entrada em operação de uma ferramenta informática que
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permitirá o registo das ocorrências a partir de informação pré-preenchida, o que não
deixa margem para alguns dos erros mais comuns. Por exemplo, no que respeita à posição
geográfica, o assunto é tão mais premente porquanto existe um grande desconhecimento
em relação às diferentes formas de representar uma coordenada, se em graus, minutos
e segundos; se em graus, minutos e décimos de minuto; se em graus e décimos e grau,
correspondendo este último à forma que os SIG requerem normalmente. É importante,
contudo, referir que os dados existentes na DGAM permitem tirar conclusões
interessantes para se poder definir uma estratégia de segurança para este espaço.
Os dados assim reunidos foram analisados estatisticamente em termos do
ano, mês, hora do dia, idade, género e nacionalidade dos cidadãos envolvidos nas
ocorrências, espaço de jurisdição de cada capitania e tipo de local onde ocorreram,
assim como das causas que lhe estiveram na origem e respetivas consequências. De
referir que, apesar de nos focarmos apenas no DPM do continente, foram tratados
todos os dados existentes também nos Arquipélagos, estando, assim, contemplados
em algumas análises apresentadas. Todos os mapas produzidos em SIG dizem
respeito exclusivamente a Portugal continental. Também importa referir que a
análise aqui apresentada não é exaustiva em relação a cada variável podendo, mais
tarde, proceder-se a análises específicas (mais finas) por tipo de risco, atividade, ou
ainda outra qualquer variável correspondente aos campos da base de dados.

3.4.2 Resultados da análise dos dados

Em relação à variável ano, notou-se um aumento deste tipo de ocorrências até
2015, ano em que se atingiu um máximo de 1751 ocorrências registadas (fig. 67).
Este aumento do número de registos pode resultar – pelo menos em parte – do
esforço que tem vindo a ser feito no sentido de sensibilizar o pessoal que tem o
dever de reportar para a importância de existirem dados fiáveis sobre este tipo de
ocorrências. Este facto leva a que qualquer análise destes dados tenha de ser sempre
relativizada, especialmente se se pretender realizar comparações ou indexações a
outros indicadores estatísticos. Estes são os números registados, o que não significa
que não tenha havido mais ocorrências.
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Fig. 67 - Número de ocorrências por ano (Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).

No que respeita à variável mês, é notório que o verão corresponde ao período do
ano em que os acidentes ocorrem com maior frequência. Este facto está com certeza
diretamente relacionado com o número de pessoas que fazem uso do espaço do
DPM sob jurisdição da AMN (fig. 68). Destacam-se os meses de junho a setembro
que correspondem ao período da época balnear, altura em que mais cidadãos fazem
uso do espaço costeiro para ali realizarem muitas atividades.
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Fig. 68 - Número de ocorrências por mês (Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).

Já quanto à variável hora do dia, é no período diurno, e especialmente durante
a tarde, que o risco é mais elevado. Este resultado está também diretamente
relacionado com o período do ano em que há mais pessoas nas praias em que as idas
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à praia ocorrem entre o fim da manhã e o fim da tarde (fig. 69). Aqui, é de realçar
que, apesar das inúmeras campanhas de sensibilização que são realizadas todos os
anos nas praias e noutros locais, sob diversas formas e por diferentes entidades, no
sentido de se evitar a exposição ao sol nos períodos de maior calor, as idas à praia
continuam a acontecer a qualquer hora do dia, mas especialmente no período não
recomendado que se situa entre as 11 e as 16 horas.
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Fig. 69 - Percentagem das ocorrências por
hora do dia (Fonte dos dados: DGAM,
1997-2018).
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Na variável idade, criaram-se 8 classes: uma até aos 9 anos, seis de 10 em 10
anos a partir daí até aos 70, e outra para mais de 70. A faixa etária dos 10 aos 19
anos é a mais exposta ao risco, que vai diminuindo progressiva e linearmente a
partir daí (fig. 70).
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Fig. 70 - Número de ocorrências por idade dos sinistrados
(Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).
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Mais 70

Em relação ao sexo, são os homens os mais atreitos a acidentes (com 62% das ocorrências registadas) talvez por uma maior exposição ao risco, mas também, certamente,
pelo tipo de atividades que levam a efeito entre as balneares, as lúdicas e, especialmente,
as profissionais sendo que as lúdicas assumem posturas mais radicais (fig. 71).
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Fig. 71 - Percentagem de ocorrências por
sexo (Fonte dos dados: DGAM).

Sobre a variável nacionalidade dos cidadãos que estiveram envolvidos
nas ocorrências registadas, sobressai naturalmente a portuguesa (com 76,5%
das ocorrências), mas é de assinalar que, além desta, todos os continentes estão
representados nas ocorrências registadas, com natural destaque para a Europa (fig.
72). Por outro lado, merece destaque a quantidade de nacionalidades que constam
dos registos, pois, incluindo Portugal, estão envolvidos cidadãos de 54 países (figuras
73 e 74), portanto de cerca de 25% dos países reconhecidos pela ONU. O facto de
haver ocorrências com cidadãos de todos os continentes habitados demonstra que
somos visitados por gentes de todo o mundo e que Portugal é um país em que a
capacidade turística deve ser potenciada e mais bem aproveitada.
Por ordem de número de ocorrências, as nacionalidades estrangeiras mais
abrangidas são a francesa, a alemã, a espanhola e a inglesa, seguindo-se-lhe, um
pouco mais afastadas, mas ainda com mais de 100 ocorrências, a holandesa. Pode,
por outro lado, inferir-se que estes números estão em concordância com os visitantes
estrangeiros que vêm a Portugal, ou com os estrangeiros que cá residem, pelo que a
origem europeia prevalece, com naturalidade, sobre as restantes.
229

88,14

2,46

3,41

3,49

1,75

África

América do
Norte

América do Sul

Ásia

0,75
Europa

Oceania

Fig. 72 - Ocorrências com cidadãos estrangeiros por continente de origem (em %)
(Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).

Fig. 73 - Origem dos cidadãos estrangeiros envolvidos nas ocorrências analisadas
(Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).

Em relação ao local, fez-se uma primeira análise por espaço de jurisdição das
capitanias do continente, verificando-se que é em Lisboa que têm sucedido mais
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acidentes ou incidentes com 2247 no período considerado38. Ainda com mais de mil,
seguem-se Portimão, Cascais e Setúbal (fig. 75). Este facto está diretamente relacionado
com a quantidade de pessoas que ali habitam ou que ali vão passar o verão.
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Fig. 75 - Número de ocorrências por espaço de jurisdição das capitanias
(Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).

Olhando para o tipo de local onde os acidentes e incidentes ocorreram, constata-se que a grande maioria ocorreu em “praia marítima vigiada” tendo por origem a

38

O espaço de jurisdição da Capitania do Porto de Lisboa, de acordo com o Decreto-Lei n.º
265/72, de 31 de julho, estende-se, na costa marítima, desde a Torre de S. Julião da Barra,
inclusive, até ao paralelo junto ao junto ao lugar de Galherão, incluindo, ainda, todo o estuário
do Tejo até Vila Franca de Xira.
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prática balnear e práticas desportivas, doenças súbitas, picadelas de peixes ou outros
seres marinhos. Este resultado não é de estranhar pois é neste tipo de local que mais
gente frequenta a zona costeira durante o verão. Não se deve, porém, confundir este
resultado com o de fatalidades que, em vez dos locais vigiados, ocorrem com maior
incidência em praias não vigiadas. Segue-se o local “praia marítima não vigiada”,
“zona marítima” que pode ser identificada como uma faixa estreita ao longo da
costa próximo da linha de água onde a natureza dos acidentes é semelhante ao
caso anterior, acrescentando-lhe os afogamentos. Ainda com expressão significativa,
surgem a “zona fluvial/portuária”, a “zona de falésia/arriba”, a “praia marítima”, as
“zonas rochosas” e as “praias fluviais vigiadas” (fig. 76). Presume-se que o facto de
os locais onde há vigilância surgirem com maior número de ocorrência se prenda
com a maior afluência de pessoas a estes locais, numa proporção muito superior aos
restantes, o que pode ser entendido como um fator positivo na frequência de zonas
balneares. São ainda de ressaltar as 66 ocorrências em piscinas de diferentes tipos.
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Fig. 76 - Nº de ocorrências por tipo do local (Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).

Numa análise dos dados por causa da ocorrência39, verificou-se existirem na
base de dados demasiadas classes possíveis por não haver critérios bem definidos
para o efeito (fig. 77). A principal causa das ocorrências registadas tem origem nas

39

Como já se referiu, foi muito difícil encontrar uma tipologia-padrão para esta análise pelo que
se optou por apresentar apenas algumas das ocorrências mais relevantes.
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correntes/ondas/rebentação. Embora se presuma que as ocorrências devidas aos
agueiros já estejam na sua maioria aqui incluídos, ainda restaram 33 casos em que
vêm referidos individualmente. Mas, na verdade, os agueiros são correntes e podem,
noutro tipo de análise, serem incluídos nesta tipologia. As quedas, a doença súbita e
a fadiga/cansaço, são os tipos que se lhe seguem em número de ocorrências, estando
todas elas relacionadas com a prática balnear. São ainda de realçar os traumatismos
diversos, as tentativas de suicídio e os saltos para a água.
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Fig 77 - N.º de algumas ocorrências por causa (Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).
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Os agueiros são um problema em todo o mundo e suscitam cada vez mais o
interesse dos cientistas que tentam encontrar uma forma de os identificar para assim
se poder sinalizar a sua localização. Há, porém, um problema com isso, pois os
agueiros resultam das caraterísticas morfológicas do fundo. Se, nalguns casos, os
agueiros são mais ou menos fixos e podem ser encontrados no mesmo local de ano
para ano, outros há que aparecem e desaparecem, ou mudam de local, consoante
também se altera a morfologia do fundo, o que pode suceder por ação de várias
forças, como já vimos. Este fenómeno tem sido muito estudado, como é caso em
que a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) demonstrou a
localização de um agueiro com recursos a colorantes (fig. 78).

Fig. 78 - Visualização de um agueiro numa simulação da NOAA
(Fonte: https://weather.com/news/news/2019-06-24-florida-panhandle-rip-current-deaths,
acedido a 6 fevereiro 2020).

Ainda em relação a esta variável, importa referir que as ocorrências registadas
podem não corresponder exatamente a acidentes graves, mas tão somente ao que
esteve na origem do registo da ocorrência em si mesma. Também se considera
importante fazer notar, a este propósito, que existem várias formas de registo
relacionadas, por exemplo, com a tipologia “suicídio”, que na base de dados
surgem como “suicídio consumado”, “suicídio confirmado”, “suicídio presumível”,
simplesmente “suicídio” ou “tentativa de suicídio”, o que dificulta a análise a este
tipo de ocorrência. Por isso, preferiu-se assumir apenas dois subtipos: o suicídio e a
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tentativa de suicídio. Este assunto, embora não apresente um interesse especial para
o objetivo deste estudo, é da maior relevância noutros contextos40.
É de salientar, mais uma vez, que não é possível fazer uma análise rigorosa
desta variável (causa) devido ao deficiente preenchimento da base de dados em
termos da sua classificação. Esta variável, juntamente com a “ocupação” que vai ser
apresentada mais à frente, foram as que maiores dificuldades colocaram durante a
preparação dos dados. Importa, contudo, referir que os totais são o resultado da
soma de todos os tipos de ocorrências que se relacionam entre si. Acresce o facto
de existir um número significativo de ocorrências em que não foi possível apurar a
respetiva causa.
Em relação a alguns tipos de causas, foram construídos mapas de densidade
onde é possível verificar a distribuição geográfica das ocorrências em Portugal
continental. De referir que em todos os mapas, para melhor visualização dos
resultados, a classificação da densidade que consta na respetiva escala é referida a
áreas de 10 km2, como se exemplifica com os locais onde existe maior densidade de
algumas das ocorrências mais significativas (fig. 79).
A parte mais sensível de analisar é a das consequências deste tipo de acidentes.
No período considerado morreram no espaço de jurisdição marítima 2121 pessoas.
Somando a este valor o número de desaparecidos (279) – que se pode considerar
como engrossando aquele número – chega-se a 2400 fatalidades! Houve ainda mais
5600 pessoas que ficaram feridas devido às ocorrências registadas (fig. 80).
É de assinalar que, como se viu, a média anual de perda de vidas humanas neste
espaço no período considerado é de 109, havendo, contudo, anos deste período em
que este valor ficou perto de 200 fatalidades (fig. 81). Saliente-se que este número
de fatalidades é tão mais relevante porquanto dizem respeito a uma ínfima parcela
do território nacional. Numa comparação, por exemplo, com a sinistralidade
rodoviária que é, com razão, muito mediatizada, estamos perante uma taxa de
mortalidade relativa muito superior41.
40

Sobre o suicídio em espaços de jurisdição marítima, vide Gouveia e Nogueira (2017).

41

Lembre-se que nos últimos anos a sinistralidade rodoviária foi a origem de 482 mortes em
2014, de 473 em 2015, de 445 em 2016, de 510 em 2017, de 508 em 2018 e de 472 em 2019
(PORDATA, 2020).
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Fig. 79 - Localização de alguns tipos de ocorrências por causa
(Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).
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Fig. 80 - Fatalidades no espaço de jurisdição marítima entre 1997 e 2018
(Fonte dos dados: DGAM).

190
170
148
131

130

159
132

118

108 104
76

134

104

126
104
90

85

76

73
58

64

20

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fig. 81 - Número de fatalidades (com os desaparecidos) por ano entre 1997 e 201842
(Fonte dos dados: DGAM).

Em termos comparativos, nas últimas décadas e com base em dados do
ISN relativos apenas à época balnear, pode verificar-se que existem hoje menos
problemas desta natureza do que há alguns anos atrás. Segundo Fialho (1992:27),
em 1992, houve nas praias e nas zonas hídricas do interior do continente e Regiões
Autónomas, 59 mortos. Segundo a mesma fonte, as principais causas foram a
congestão, o ataque cardíaco e o facto de não saberem nadar.
Durante as últimas décadas muito se tem feito no campo da prevenção e da
regulação das matérias atinentes aos espaços balneares com vista a melhorar os
resultados neste contexto. O número de fatalidades nestes espaços tem vindo a
diminuir significativamente (fig. 83), o que se deve certamente ao empenhamento da
42

De salientar que de acordo com dados atualizados da DGAM, em 2018 foram registados 73
mortos e 19 desaparecidos, aumentado, assim, o valor representado na imagem.
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Fig. 82 - Localização dos mortos, desaparecidos e feridos entre 1997 e 2018
(Fonte dos dados: DGAM)

estrutura da AMN nesse sentido, mas também ao apoio obtido de entidades privadas
que têm contribuído com meios materiais e com campanhas de sensibilização para
o mesmo objetivo. Referir-nos-emos a algumas delas mais à frente.
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Fig. 83 - Fatalidades em espaços balneares (Fonte dos dados: ISN).
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Sobre a presumível causa das fatalidades, a base de dados diz-nos que o
afogamento foi a principal com 744 casos, seguindo-se-lhe a morte súbita e os
problemas cardiorrespiratórios (fig. 84). Deve ter-se presente que o afogamento se
constitui como um risco efetivo para quem frequenta as praias, e que é muito maior
nas praias sem vigilância do que naquelas onde existem nadadores-salvadores. Não se
pode pensar que o afogamento está apenas associado à prática balnear em si mesma.
Há vários tipos destas ocorrências, relacionadas com diversas práticas que têm lugar
no espaço de jurisdição marítima, que podem dar lugar a um afogamento. É de notar
que muitos dos casos em que os registos apontam para morte súbita, não foi possível
apurar da exatidão desta tipologia porquanto tal informação não consta na base de
dados. Este é um assunto que deverá ser trabalhado pelas autoridades nacionais com
vista a perceber-se exatamente qual a causa das fatalidades que ocorrem neste território.
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Fig 84 - Número de fatalidades por presumível causa
(Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).

A distribuição geográfica de algumas das presumíveis causas de morte no espaço
de jurisdição marítima no continente, de acordo com os registos existentes, é
variável consoante a causa (fig. 85).
Uma variável muito importante neste contexto é a ocupação43 dos cidadãos
que sofreram algum tipo de problemas no espaço de jurisdição marítima no período
43 O

termo “ocupação” usado na base de dados corresponde à atividade que estava a ser desenvolvida no momento da ocorrência.
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Fig. 85 - Distribuição geográfica das ocorrências por causa da morte
(Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).

241

considerado. Mais uma vez houve que desprezar muitos descritores que constavam
na base de dados por não se considerarem relevantes para esta análise. Mesmo assim,
foi necessário agrupar alguns desses descritores de modo a criar uma amostra um
pouco mais consistente com a realidade, no esforço de aproveitar, o mais possível,
a informação que pudesse ter relevância para o fim proposto (fig. 86). Desta forma,
aproveitaram-se algumas dezenas de ocupações, destacando-se algumas atividades
desportivas, em que nadar é a mais relevante.
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Fig. 86 - Número de ocorrências por “ocupação” do acidentado
(Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).
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A segunda variável com maior expressão, resultou da integração dos dados
relativos a caminhadas e passeios, alguns envolvendo corrida. Depois, na prática
balnear, aglutinou-se tudo o que se relaciona com a ida à praia e a permanência nos
espaços balneares. Os diferentes tipos de saltos, normalmente para a água, também
apresentaram um valor relevante, assim como o surf que, entre os desportos aqui
praticado, é o que mais se destaca, porventura por ser também o que tem um maior
número de praticantes. Há ainda muitos problemas resultantes da interação dos
utilizadores do DPM com embarcações e com outros objetos como pranchas de
diferentes naturezas. Outras das ocupações que suscita muitos cuidados é a pesca
lúdica apeada que, como já vimos, está na origem de muitas fatalidades.
Analisando, assim, as fatalidades por tipo de ocupação, verificamos que em
primeiro lugar surgem as caminhadas e os passeios, de seguida os desportos (agora
todos juntos, exceto a prática de nadar) e só depois vêm as restantes ocupações
decorrentes da prática balnear (fig. 87). A pesca lúdica apeada ocupa, como se
esperava, um lugar de destaque, com 218 fatalidades, o que representa, de facto, um
motivo de preocupação para quem pratica esta modalidade de pesca e para quem
tem responsabilidades no socorro. Também sobressaem os acidentes envolvendo
viaturas, a apanha profissional, o mergulho e a caça submarina. É, ainda, de ressaltar
que, em Portugal continental, existem casos de mortes devido à prática de tirar
fotografias na orla costeira.
Em relação ao tipo de local (fig. 88), morre-se mais nas zonas fluviais/portuárias
devido ao grande número de pessoas que fazem uso deste território (muitas destas
zonas estão perto de grandes cidades), mas também devido à tipologia “suicídio”
que aqui prevalece (Lisboa e Porto).
Numa análise geográfica das ocorrências por tipo de ocupação (fig. 90),
constata-se que existe uma distribuição por quase toda a costa, embora sejam
notórios alguns pontos de maior densidade em certas zonas associadas a
ocupações específicas. Por exemplo, as ocorrências com a pesca lúdica apeada
surgem quase exclusivamente em zonas rochosas e de arriba onde se sabe que
os pescadores realizam esta atividade. Também as ocorrências na pesca/caça
submarina aparecem em locais com grande propensão para esta atividade. Já
no que respeita à prática balnear é uma tipologia que surge um pouco por toda
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Fig. 87 - Fatalidades por “ocupação” (Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).
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Fig. 88 - Fatalidades por tipo de local (Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).
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a costa, mas especialmente na costa oeste em zonas de grandes areais e onde as
condições meteorológicas são mais severas. Na costa sul também ocorrem alguns
spots, onde é possível constatar que existem problemas a este nível, provavelmente
relacionados com o grande número de veraneantes que frequentam estas praias.
Em relação aos desportos, os pontos de maior preocupação para os principais
desportos, como é o caso do surf, kitesurf, windsurf ou bodyboard, correspondem
a locais com particular apetência para a prática desses desportos. Por sua vez, as
situações de acidentes com viaturas ou relacionados com o mergulho, ou ainda
os problemas relacionados com os passeios e caminhadas surgem próximo de
grandes aglomerados urbanos.
Já em relação ao espaço de jurisdição das capitanias (fig. 89), percebe-se que Lisboa,
Douro, Cascais, Lagos e Peniche são as que têm mais fatalidades, em muito devido
também aos suicídios e às quedas de pessoas em arribas, como é o caso de Lagos.
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Fig. 89 - Número de fatalidades por espaço de jurisdição de cada capitania
(Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).
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Fig. 90 - Distribuição geográfica de algumas das ocorrências (por tipo de ocupação)
(Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).
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Em termos da idade, morrem mais os cidadãos da faixa etária situada entre 40 e
60 anos (fig. 91), mas há fatalidades registadas em todas as classes.
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Fig. 91 - Número de fatalidades por idades (Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).

No que respeita ao género, são os homens que morrem mais (fig. 92). De notar
que a diferença entre os dois géneros é maior no caso das fatalidades do que no das
ocorrências em que, como vimos, neste último caso era de 62% para os homens e
38% para as mulheres.
Por hora do dia, verifica-se que é no período diurno que há mais fatalidades,
com predominância das 12 às 18 horas (fig. 93). Constata-se, ainda, que existe uma
correspondência com as ocorrências, apesar de o período entre as 6 e as 12 horas
apresentar uma percentagem maior neste caso das fatalidades.
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Fig. 92 - Percentagem de fatalidades
por sexo (Fonte dos dados:
DGAM,1997-2018).

Fig. 93 - Percentagem de fatalidades por hora do
dia (Fonte dos dados: DGAM, 1997-2018).
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Numa análise por mês, é de salientar que existe uma grande diferença em
relação ao padrão das ocorrências. Enquanto no caso das ocorrências os meses de
verão (junho, julho, agosto e setembro) se destacam muito dos restantes (ver figura
68), no caso das fatalidades observa-se que estão mais distribuídas pelo resto do
ano (fig. 94). Esta conclusão é muito relevante porquanto reforça a ideia de que é
preciso estudar melhor o que se passa no resto do ano em termos de risco para assim
se desenvolverem mecanismos de resposta (porventura também legais) adequados a
essa realidade. Voltaremos a este assunto em sede de conclusões e recomendações.
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