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

A nível mundial, as cheias e as consequentes inundações fluviais são as catástrofes
mais comuns, representando 44% das manifestações registadas no período compreendido entre 2000 e 2019, de acordo com a United Nations Office for Disaster Risk
Reduction (UNISDR). Afetaram, nesse período, 1,6 mil milhões de pessoas em todo
o mundo, o valor mais elevado quando comparado com outros tipos de catástrofes.
À escala europeia, nestas últimas décadas, as cheias e as inundações representaram
cerca de 1/3 das perdas causadas por fenómenos naturais e, na União Europeia, os
seus respetivos custos anuais médios ultrapassam 4 mil milhões de euros. Também
na região mediterrânea, as cheias e as inundações são consideradas as catástrofes
com maior potencial de destruição, sendo de igual modo as que causaram o maior
número de vítimas mortais e os danos materiais mais elevados.
Em Portugal, as cheias e as inundações foram, de igual modo, o fenómeno natural
mais frequente e mortífero durante o último século. A este propósito, recorde-se o
evento ocorrido de 25 para 26 de novembro de 1967, na área da Grande Lisboa, com
inundações a causarem um elevado número de mortos, a rondar cinco centenas, milhares
de desalojados e inúmeras habitações destruídas. Também as cheias e inundações de
2001 imprimiram um rasto de destruição em várias bacias hidrográficas nacionais,
destacando-se a do rio Mondego, onde o rebentamento de vários diques, a jusante de
Coimbra, provocou mais de uma centena de desalojados. Em dezembro de 2019, apesar
de se terem registado caudais bastante superiores aos assinalados na cheia de 2001,
apenas dois diques colapsaram, deixando também vastas áreas da planície aluvial do rio
Mondego submersas pela água, inúmeras povoações isoladas, estradas cortadas e danos
muito significativos em múltiplas infraestruturas e nos campos agrícolas.
Na bacia do Mondego, à semelhança de outras bacias do território nacional, as
cheias e as inundações são seculares e, apesar das obras de regularização realizadas, elas
continuam a ocorrer, provocando avultados prejuízos. Pode afirmar-se, todavia, que o
estado atual de conhecimento sobre os processos que conduzem à ocorrência de cheias
e de inundações se encontra relativamente bem consolidado, integrando processos
eminentemente naturais, a que se associam outros fatores desencadeantes ou agravantes
de origem antrópica. Como justificar, neste contexto, a contínua manifestação dos riscos
de cheia e de inundação, com consequências mais ou menos gravosas, ano após ano?
9

Sob o tema “Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais. Aprender com
o Passado” decorreu nos dias 16 e 17 de julho de 2021, na Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, o XIV Encontro Nacional de Riscos em que, à semelhança do
que aconteceu com edições anteriores, se revisitou um acontecimento particularmente
nefasto, cuja efeméride “redonda” ocorreu neste ano, para dele retirar os ensinamentos
que pode transmitir e, assim, aprender com essas experiências. Neste Encontro
colocou-se a comunidade científica, bem como e, sobretudo, os agentes de proteção
civil, os órgãos de soberania regionais/locais, os professores dos ensinos básico e
secundário e a população em geral, a refletir sobre o que fazer em caso de situações de
catástrofe provocadas pela manifestação dos riscos de cheias e de inundações fluviais,
aprendendo com o passado para melhorar o presente e o futuro, tomando consciência
de que a frequência e intensidade destes eventos hidrológicos excecionais têm tendência
para aumentar e afetar um número crescente de pessoas e bens. Discutiu-se, também,
a importância que um eficaz planeamento e ordenamento do território podem ter na
redução destas catástrofes e avaliou-se e refletiu-se sobre a importância da educação
formal na construção de sociedades mais conscientes e resilientes a tais riscos.
Porque a “memória do risco” tem um papel fundamental na evolução do
conhecimento, por ter uma importância determinante na estrutura das ações dos
atores sociais e na escolha das tomadas de decisão, tendo em vista a redução dos
riscos, presentes ou futuros, baseada na experiência adquirida, o livro que agora
se apresenta, para “memória futura”, reúne vários contributos que, de forma
complementar, consolidam os conhecimentos e as aprendizagens que se possam
retirar do estudo de eventos catastróficos passados. Constitui-se por catorze
capítulos, dividido em duas partes; a primeira, sobre “As cheias e o risco de
inundações no Baixo Mondego” e, a segunda, sobre “Riscos de inundação noutras
bacias hidrográficas de Portugal e do Brasil”.
No primeiro capítulo, intitulado “Monitorização da variação secular dos parâmetros
climatológicos em Coimbra: o caso da precipitação para análise de riscos hidrológicos”, da
autoria de Joana Domingues, Maria Alexandra Pais, Paulo Ribeiro, Alcides Pereira
e Vasco Mantas, avalia-se a correlação entre a precipitação, medida na estacão
meteorológica da Av. Dr. Dias da Silva, em Coimbra, e as cheias registadas nesta cidade.
Os resultados obtidos mostram correlações baixas entre os anos de cheias em Coimbra
e os anos de maior precipitação anual, sugerindo a necessidade de integração de maior
10

número de parâmetros de toda a Bacia do Mondego, nomeadamente a intensidade
e a duração da precipitação noutros pontos da bacia, o caudal, assim como o uso e
ocupação do território, características geomorfológicas da bacia, entre outros.
Teresa Fragoso, João Bravo, António Correia e Luís Araújo Santos apresentam, na
sequência o “Estudo das inundações do rio Mondego a jusante da confluência do rio Ceira
até à Ponte Açude”, onde procuram avaliar a adequabilidade da utilização de programas
de simulação dinâmica de Precipitação-Escoamento como ferramenta para a previsão
de cheias. Como caso de estudo adotaram o evento de cheia ocorrido no Mondego,
em dezembro de 2019. Pela análise verificou-se que o coeficiente de rugosidade de
Manning tem uma forte relevância nos resultados obtidos sendo um parâmetro crucial
na calibração do programa, pelo que o conhecimento rigoroso da cobertura vegetal nas
margens do rio se torna fundamental, segundo os autores deste trabalho.
José Alfeu Sá Maques, Nuno Eduardo Simões e Fernando Seabra Santos,
no capítulo seguinte explanam os “Contributos do Laboratório de Hidráulica da
Universidade de Coimbra para o estudo das cheias na região de Coimbra” ao qual,
na sequência das inundações de 2000/2001 e 2016, foi solicitado uma análise
destes eventos. Os estudos requeridos tinham como objetivo explicar as razões da
ocorrência das cheias, avaliar o comportamento dos intervenientes na operação de
gestão das barragens e retirar ensinamentos para a gestão e atuação futuras. Os
resultados obtidos demonstraram que, em ambas as cheias, a gestão das descargas
da barragem da Aguieira não foi feita de acordo com os protocolos em vigor, pois,
a serem seguidos, os caudais máximos e os níveis de água poderiam ter sido muito
reduzidos e as inundações drasticamente mitigadas. Acrescentam, no entanto,
outros fatores agravantes dos respetivos impactes: a deficiente manutenção das
infraestruturas e da limpeza das margens, bem como o assoreamento do leito junto
à cidade de Coimbra. Acresce a necessidade de integração dos conhecimentos mais
atuais no domínio da previsão, seja meteorológica, hidrológica ou hidráulica, e das
tecnologias de comunicação, para que a decisão do operador possa ser mais bem
informada, e que é outra das conclusões evidenciada.
No capítulo seguinte, os autores, João Pardal, Lúcio Cunha, Alexandre
Oliveira Tavares, Pedro Pinto Santos e Luís Leitão, fazem um levantamento
dos “Impactos das grandes cheias do rio Mondego na região de Coimbra - uma
resenha histórica”, através da consulta de bases documentais históricas e registos
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hidrométricos (antigos e atuais). Assim, no período de 1200 a 2021, identificaram
296 cheias, 32 classificadas de catastróficas e 60 de extraordinárias. Entre os
impactos mais relevantes, salientam a perda de vidas humanas, o isolamento das
populações, situações de insalubridade e doenças, perdas agrícolas e na pecuária,
destruição de infraestruturas hidráulicas e vias de comunicação, habitações, igrejas,
conventos e comércio. Concluiram que o Mondego poderá estar parcialmente
“domado” pelas atuais estruturas hidráulicas, mas “não controlado”, por isso é
necessário adaptar o atual sistema de gestão da Bacia Hidrográfica à realidade atual.
Sobre a “Gestão do risco de inundação no Baixo Mondego”, Carlos Luís Tavares
conclui, no capítulo que se segue, que as medidas estruturais de proteção são
fundamentais na redução dos riscos de cheias e de inundações, acrescentando que,
nos eventos de 2000, 2001, 2016 e, principalmente, no de 2019, ficou evidente a
necessidade de serem complementadas com o desenvolvimento de atividades nãoestruturais. Destaca, neste âmbito, o ordenamento do território, a gestão da emergência
e o envolvimento das comunidades locais em todo o processo de gestão do risco.
O “Investimento do POSEUR na Redução de Riscos de Cheias e Inundações. O
Exemplo do Baixo Mondego”, é o título do capítulo da autoria de José Marques
Guedes, no qual se analisa o financiamento comunitário a projetos com o objetivo
de Redução de Riscos de Cheias e Inundações, com especial destaque para os
investimentos aprovados na Bacia Hidrográfica do Mondego. Assim, no que
concerne ao Baixo Mondego foram 7 as operações financiadas, que representam um
investimento total superior a 36 M€, destinados principalmente à limpeza de leitos
e margens (vegetação e/ou materiais), e a ações para reduzir a impermeabilização
dos solos, através da rearborização das margens em zonas críticas.
No capítulo “Projetar o futuro revivendo acontecimentos passados. As cheias do rio
Mondego e a queda da ponte Hintze Ribeiro”, José Antunes do Carmo analisa as cheias
de 2000/2001 que afetaram a cidade de Coimbra e a planície do Baixo Mondego.
Contudo, nesse mesmo ano hidrológico ocorreu a “tragédia de Entre-os-Rios”, com
o colapso da ponte Hintze Ribeiro, provocando a morte de 59 pessoas. O Autor é
perentório ao afirmar que o colapso da ponte Hintze Ribeiro é um exemplo concreto
de resposta do leito aluvionar a alterações antrópicas, só possíveis por manifesta
permissividade, gestão inadequada, negligência e fiscalização inexistente. Acrescenta
que o fenómeno de erosão localizada, em pilares de pontes construídas em fundos
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aluvionares, representa um risco acrescido à segurança da estrutura e dos seus
utilizadores. Enfatiza, por fim, a necessidade de estudar e acompanhar as alterações
do leito junto aos pilares, mas também ao longo de extensões significativas do rio para
montante e para jusante do trecho onde a infraestrutura se encontra implantada.
A segunda parte deste livro, congrega vários capítulos sobre os “Riscos de inundação
noutras bacias hidrográficas de Portugal e do Brasil”. No trabalho apresentado por
Isabel Machado Ferreira, António Bento-Gonçalves e António Vieira, sobre “O risco
hidrológico no município de Braga: contributo para a sua cartografia”, constatou-se que
apesar do risco hidrológico estar inserido no grande grupo dos riscos naturais, uma
vez que a sua manifestação se encontra associada às características do meio natural,
também apresenta várias condicionantes antrópicas, sobretudo relacionadas com
a evolução da urbanização, sendo de destacar, neste município, as construções nas
proximidades dos cursos de água, o aumento das taxas de impermeabilização e as
obstruções nos cursos de água e nos sistemas de drenagem.
Os dois capítulos seguintes, versam sobre a resposta hidrológica de cursos de
água, localizados Nordeste de Português; o primeiro, da autoria de Tamires Bertocco,
Tomás de Figueiredo e Felícia Fonseca, trata “Estimativas de caudal de ponta no
Parque Natural de Montesinho aplicando o método SCS” e avalia a influência que os
lameiros exercem na regulação do ciclo hidrológico em pequenas bacias de drenagem
em zonas de montanha; o segundo, da autoria de Vinícius Kenzo Okada, Tomás de
Figueiredo Felícia Fonseca e Maurício Morerira dos Santos, analisa as “Tendências
de evolução temporal dos caudais médios diários em bacias de montanha do NE de
Portugal”. Os resultados obtidos, no primeiro destes estudos, mostra a influência da
área ocupada por lameiros nas respostas hidrológicas, apontando para um aumento,
em cenários de mudanças climáticas, mais expressivo nos caudais de ponta, quando
os lameiros estão em condição de abandono. No segundo estudo ficou evidente
um decréscimo tanto dos caudais como dos coeficientes de escoamento (valores
médios), com a redução da precipitação a significar caudais abaixo do expectável,
quando se considera apenas a variação espacial das precipitações na região.
No capítulo seguinte, com o título “A vala de Alpiarça e o risco de inundação em
Almeirim”, Samuel Rodrigues Tomé e Luciano Lourenço analisam as inundações
fluviais ocorridas durante mais de um século, na cidade de Almeirim, com o intuito
de perceber se a construção de barragens, no rio Tejo, teve um impacte significativo
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na sua redução, tanto em termos de periodicidade como de altura hidrométrica. Os
resultados mostram que o risco de inundação diminuiu, contudo o seu controlo só
será efetivo quando se promover uma gestão adequada de água descarregada pelas
barragens, em plena concertação entre Portugal e Espanha.
Os capítulos que se seguem, de Antônio Carlos Ribeiro Araújo Júnior e de
Jacques Manz, Raul Reis Amorim e Carmen Ferreira, versam, respetivamente,
sobre as “Inundações urbanas na Amazônia Setentrional, Boa Vista-RR-Brasil” e
sobre a “Interface entre diferentes políticas públicas na gestão do risco de inundações
em Petrópolis, RJ – Brasil”. No primeiro, analisam-se, de forma integrada, fatores
biofísicos e socioeconómicos, essenciais no enquadramento geoespacial do
risco de inundação na cidade de Boa Vista, com o intuito de identificar as áreas
potencialmente perigosas e socialmente vulneráveis a eventos desta natureza,
enquanto no segundo, se analisa a interface entre Políticas Nacionais, seja de
Recursos Hídricos ou de Proteção e Defesa Civil, e Sistemas Nacionais, neste caso,
o de Unidades de Conservação, na gestão do risco de inundações em Petrópolis.
A fechar este livro, Mário Talaia e Pedro Talaia apresentam o capítulo intitulado
“Contribuição da educação na resolução do risco de inundação: caso através da
observação de imagens”, onde exploram a combinação de fundamentos teóricos,
que permitem a interpretação do risco de inundações e a utilização de imagens
de diferentes locais, para mostrar as consequências da manifestação deste risco,
considerando-a como uma valiosa estratégia na prevenção de eventos futuros.
Trata-se, sem dúvida, de um livro de elevada utilidade para investigadores,
decisores públicos, professores e estudantes, com interesse nesta matéria ou com
responsabilidade na análise e gestão dos riscos de cheias e de inundações fluviais. A
expectativa é a de que, com o envolvimento e articulação de todos, se possa reduzir
o risco de inundações no Baixo Mondego, assim como noutras bacias nacionais e
internacionais, através do aumento, tanto da capacidade de antecipação, tornando
as comunidades mais resilientes, como da capacidade de resposta dos meios de
socorro em situação de crise, para mitigar os danos.
Coimbra, 14 de novembro de 2021.
Adélia Nunes
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Resumo: As cheias do Rio Mondego têm afetado Coimbra e a sua população,
bem como as localidades e campos situadas a jusante, desde tempos
imemoriais. As mais antigas tentativas de resolução deste problema
basearam-se em medidas não estruturais, sendo muito significativa a
ocorrida no reinado de D. Afonso V. A partir do século XVIII foram
iniciadas intervenções, que já se podem classificar de estruturais e
que tiveram o seu início com a de Estevão Cabral, tendo vindo a
culminar com o Plano Geral do Aproveitamento Hidráulico da Bacia
do Mondego já no final do século XX. Após a conclusão, ainda que
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parcial, destes trabalhos em 1981, as áreas ribeirinhas envolventes do
rio Mondego beneficiaram de um período de cerca de vinte anos de
ausência de eventos de inundações significativos. Na sequência das
inundações de 2000/2001 e 2016 foi solicitado ao Laboratório de
Hidráulica da Universidade de Coimbra uma análise destes eventos
e da gestão e operação das barragens.
Palavras‑chave: Cheias, modelação e modelos hidrológico-hidráulicos, condições
de escoamento, procedimentos de alerta.

Abstract: Since immemorial times the River Mondego’s flooding has affected
Coimbra and its population as well as localities and fields located
downstream. The oldest attempts to solve this problem were based
on non-structural measures, with the one implemented in the reign
of D. Afonso V being very significant. From the eighteenth century
onwards, interventions were attempted that can already be classified
as structural, starting with one by Estevão Cabral and culminating in
the Mondego Watershed Hydraulic Plan at the end of the twentieth
century. After its conclusion, albeit only partial, in 1981, the riverside
areas surrounding the Mondego benefited from a period of nearly
twenty years without significant flooding events. Following the floods
of 2000/2001 and 2016, the Hydraulic Laboratory of the University
of Coimbra was asked to carry out studies to analyse these events and
the management and operation of dams.
Keywords: Floods, modeling and hydrological-hydraulic models, flow conditions,
alert procedures.
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Introdução
Após a construção, ainda que incompleta, e a entrada em funcionamento do
designado Aproveitamento Hidráulico do rio Mondego em 1981-82, decorreu um
período de cerca de 20 anos em que os eventos de grandes cheias deixaram de se
sentir, quer na cidade de Coimbra, quer nos campos do baixo Mondego.
No ano de 2001 ocorreu uma cheia de elevado significado, com valores de
caudal superiores a 2 000 m3/s em Coimbra, que alertou as autoridades para a
necessidade de se analisar o que ocorreu e de se identificarem as suas causas, pois as
obras da Coimbra Polis encontravam-se no início, tendo ficado submersa grande
parte da área que iria ser intervencionada.
Deste modo, a Sociedade Coimbra Polis contratou a Universidade de
Coimbra, através do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciência
e Tecnologia, para a realização de um estudo detalhado do que teriam sido
as causas e quais as possibilidades de repetição das inundações na sua área de
intervenção. Em resultado deste estudo foi produzido um documento intitulado
“Estudo Hidráulico e Hidrológico do rio Mondego na Zona de Intervenção do
Programa POLIS em Coimbra”.
Por outro lado, dada a enorme pressão urbanística sobre os terrenos marginais
ao rio na sequência de um período de cerca de duas décadas sem grandes cheias
fluviais, também a Câmara Municipal de Coimbra solicitou ao Departamento
de Engenharia Civil, através do Laboratório de Hidráulica, Recursos Hídricos
e Ambiente, a elaboração de estudos que analisassem e avaliassem os riscos de
inundações em diversas zonas do concelho. Respondendo a este pedido, foi
elaborado um extenso documento intitulado «Estudos de Hidrologia Urbana.
Relatório Final», concluído em 2007.
Como resultado deste estudo foram adoptadas diversas regras e condicionantes
que se plasmaram no Plano Diretor Municipal e foram a base para o desenvolvimento
dos planos diretores de drenagem de todas as linhas de água do concelho executados
pelas AC, ÁGUAS DE COIMBRA, E.M..
Finalmente, na sequência da cheia ocorrida no mês de janeiro de 2016, a
Ordem dos Engenheiros foi instada, pelo Ministro do Ambiente, a estudar as razões
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do ocorrido, tendo aquela solicitado aos Departamentos de Engenharia Civil das
Universidades de Coimbra e do Minho a realização de um estudo que culminou
na apresentação de um documento intitulado “Caracterização das Condições de
Escoamento do Rio Mondego que deram Origem às Inundações em Coimbra em
janeiro de 2016”.
Esse estudo foi concluído e entregue em junho de 2016 e apresentado ao público
numa sessão realizada no dia 17 de janeiro de 2017, pelas 15:30, no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Coimbra.

A bacia hidrográfica do Mondego
O rio Mondego, o segundo maior rio em área de bacia hidrográfica, com
nascente e foz totalmente em território nacional, diferencia-se do rio Sado, o
maior (7 692 km2 do Sado vs 6 645 km2 do Mondego), fundamentalmente
pelo facto do seu escoamento médio ser cerca de três vezes e meia superior ao
do Sado (3 400 hm3 vs. 1 000 hm3), apesar da menor dimensão da sua bacia.
As características orográficas e pluviométricas das bacias estão na origem
destas diferenças.
A bacia hidrográfica do rio Mondego pode ser classificada em termos
orográficos como constituído por três zonas; o alto Mondego, o médio Mondego
e o baixo Mondego.
O alto Mondego é caracterizado por ter origem na serra da Estrela a uma altitude
de 1525 m, correndo num vale extremamente encaixado num percurso de cerca de
100 km, até uma altitude de 400m, na proximidade de Celorico da Beira. Aí tem
início o médio Mondego que se prolonga, numa extensão de cerca de 150 km e até
uma altitude de 50 m nas proximidades de Coimbra, de onde segue por 50 Km até
ao oceano Atlântico, na Figueira da Foz.
Ora, quer através do perfil longitudinal, quer por meio de representações
características das secções transversais de cada uma das três zonas (fig. 1) pode-se
de imediato constatar das condições físicas naturais para a ocorrência de cheias no
baixo Mondego.
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Fig. 1 - Secções transversais tipo e perfil longitudinal do Rio Mondego
(Fonte: A. Amorim Girão, 1960).
Fig. 1 - Type of cross sections and longitudinal profile of the River Mondego
(Source: A. Amorim Girão, 1960) .

Por sua vez, na representação em planta da bacia do rio Mondego, pode
observar-se que até à confluência do rio Dão, afluente da margem direita e um
pouco antes da foz do rio Alva, afluente da margem esquerda, se situam cerca de
56% da área da bacia do Mondego, aí recebendo a contribuição dos seus maiores
afluentes tanto em termos de área drenante como de precipitações, atendendo às
altitudes das suas nascentes (fig. 2).

Fig. 2 - Delimitação da bacia geral e das bacias parciais do Rio Mondego (Fonte: R. Sanches, 1996).
Fig. 2 - Main watershed and subwatersheds of Mondego River (Source: R. Sanches, 1996).
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Até Coimbra recebe ainda um afluente, da sua margem esquerda e as afluências
da bacia própria do Mondego representando uma contribuição de cerca de 18%
da área total da bacia, sendo que os restantes 26% correspondem à bacia própria a
jusante de Coimbra e aos mais significativos afluentes do curso inferior, os dois na
margem esquerda: Arunca e Pranto.

Uma história mais antiga
Como engenheiros civis e hidráulicos desde muito cedo fomos tendo contacto
com alguns mestres do Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra. Alguns, mais antigos, porque eles foram pioneiros
no estudo do rio Mondego. Começámos por ter contacto com a magnífica obra
“Geografia de Portugal” do professor Amorim Girão: Depois com o espantoso
“O esforço do homem na bacia do Mondego” do professor Alfredo Fernandes
Martins e os inúmeros textos do professor Fernando Rebelo, tendo tido o privilégio
de conhecer e conversar com estes dois últimos, e com outros ainda, já da nossa
geração, como o professor Luciano Lourenço. É de referir também aqui o livro do
professor Jorge Alarcão “As pontes de Coimbra que se afogaram no Rio”.
No que se refere a Mestres Engenheiros são de referir os Professores António
Carvalho Quintela e Armando Lencastre, este o principal autor das obras do
Aproveitamento Hidráulico do Mondego.
Para uma visão mais geral, mais nos aspetos técnicos, mas também históricos é de
referir a obra do engenheiro Rui Sanches “O Problema secular do Mondego e a sua
resolução”, uma obra editada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em 1996.
Na abordagem moderna de combate/mitigação de inundações e cheias são consideradas
duas abordagens as quais se podem classificar de medidas estruturais e não-estruturais.
As medidas não estruturais são acções preventivas, desenvolvidas através de
regras, legislação, e que visam impedir/mitigar os impactos, eventualmente ainda
inexistentes, de uma incorreta ocupação e exploração do solo ao longo da bacia.
Por outro lado, as medidas estruturais, em geral impostas pela inexistência,
insuficiência ou ineficácia de medidas não-estruturais, são aquelas que visam
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resolver os impactos já existentes no sistema através de obras de construção civil de
maior ou menor envergadura.
Nesta obra do engenheiro Rui Sanches pode ler-se, logo no seu primeiro capítulo,
um conjunto de medidas não-estruturas, as quais foram traduzidas por providências
régias, datadas de 22 de setembro 1464, da autoria do rei D. Afonso V e que “[…]
proibia as queimadas na distância de uma légua, a partir das duas margens do rio, e de
Coimbra até Seia, na tentativa de impedir o assoreamento do rio causado pelo arroteamento
e cultivo das vertentes superiores, pois o seu álveo já se encontrava muito entulhado de areia
e até as pequenas cheias provocavam grandes danos nos campos da Coimbra e de Montemor,
bem como nos mosteiros que se encontravam próximos da cidade”. Idênticas disposições são
referidas no ano de 1491, promulgadas por D. João II, e ainda mais tarde por imposição
de D. Manuel I e que obrigavam à limpeza de valas e sargetas e que vigoraram até 1834.
São também referenciadas disposições de D. João III, do cardeal D. Henrique
que determinava o estudo do encanamento do rio.
Estava-se, então, a adoptar uma outra abordagem para a problemática das
cheias, isto é, iniciava-se uma solução baseada em soluções estruturais.
Estas medidas prolongaram-se até 1790, altura em que o padre Estevão Cabral
apresentou o seu plano, que viria a ser concretizado e que consistia na alteração do
leito do rio, alterando o seu traçado e construindo um outro canal (como se pode
observar na fig. 3).

Fig. 3 - Rio velho e Álveo artificial do Mondego, aberto a partir de 1791
(Fonte: Fernandes Martins, 1940, citado em: L. Lourenço, 1986).
Fig. 3 - Old River Mondego in the eighteenth century and the artificial channel after 1791
(Source: Fernandes Martins, 1940, cited in: L. Lourenço, 1986).
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Estas obras tiveram numerosos opositores assim como defensores, alguns deles
de grande relevo, tais como os Doutores Domingos Vandelli, José Bonifácio de
Andrada e Silva, o Doutor Guilherme de Henriques Carvalho entre outros.
Para um estudo mais aprofundado desta temática é muito interessante a obra do
Engenheiro Rui Sanches.

O aproveitamento hidráulico do Mondego
A solução de Estevão Cabral não eliminou as inundações e cheias do Baixo
Mondego e ao longo do tempo foram ocorrendo diversas com os consequentes
prejuízos e vítimas e ainda com o continuo assoreamentos dos leitos.
Após inúmeros estudos, do que se pode já designar como de uma engenharia
hidráulica técnica, destacam-se entre vários outros os dos Engenheiros Adolfo
Loureiro e Henrique Ruas. Este último apresentou um Plano de Defesa dos Campos
do Mondego contra Inundações e Assoreamento em 1939.
Ao longo dos anos foram ainda apresentados diversos estudos intercalares, mais
ou menos ambiciosos, que são apresentados de uma forma muito desenvolvida e
clara no livro do engenheiro Rui Sanches.
É, no entanto, em reunião do Conselho Superior das Obras Públicas de janeiro
de 1958, que se decide avançar com o Plano Geral do Aproveitamento Hidráulico
da Bacia do Mondego de 1962, o qual é orientado para a “defesa, rega e enxugo dos
campos do Baixo Mondego”.
Posteriormente, foram desenvolvidos detalhados estudos da maior relevância técnica
e que recorreram aos melhores conhecimentos da engenharia hidráulica disponíveis na
época e para diferentes objetivos, isto é, para além de defesa e enxugo dos campos do
Baixo Mondego começou a considerar-se não só estes aspetos mas também o problema
da regularização dos caudais o que implicaria a construção de barragens e correspondentes albufeiras as quais por sua vez, possibilitariam a produção de hidroeletricidade
no que seria uma nova abordagem baseada numa visão holística da bacia hidrográfica.
Iniciou-se então o Plano Geral do Aproveitamento Hidráulico da Bacia do
Mondego que é um aproveitamento de fins múltiplos.
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Os objectivos do plano de 1962 são, por ordem decrescente de prioridades,
os seguintes:
1º Regularização dos caudais do Mondego e dos afluentes Dão e Alva;
2º Regularização dos leitos do Baixo Mondego e construção de diques de modo
a evitar o alagamento dos terrenos marginais ao rio;
3º Regadio dos terrenos marginais ao rio através da construção de dois canais
marginais ao rio, um para norte e outro para sul, com origem numa tomada
de água imediatamente a jusante de Coimbra;
4º Construção de uma rede de enxugo e de um conjunto de estações elevatórias;
5º Rega da zona entre o rio Mondego e o rio Vouga, com águas provenientes
da barragem/albufeira da Aguieira e complementadas com águas do Alva,
bombeadas a jusante da foz do Alva;
6º Produção de energia eléctrica através de centrais implantadas nas barragens
a construir;
8º Redução dos caudais sólidos transportados e abastecimento de água para
áreas urbanas.
Este plano viria a sofrer algumas alterações em 1968, mantendo-se, contudo,
o essencial dos seus objectivos, apenas com uma alteração mais significativa do
5º objectivo.
Deste modo, o aproveitamento Hidráulico do Mondego foi concretizado com
as seguintes obras principais:
•

Barragem da Aguieira (Rio Mondego)

•

Barragem da Raiva (Rio Mondego)

•

Barragem das Fronhas (Rio Alva)

•

Túnel de Derivação Fronhas/Aguieira

•

Açude de Coimbra (Rio Mondego)

•

Regularização do Baixo Mondego

As obras que constituem o aproveitamento Hidráulico do Mondego executadas
até ao Açude-Ponte Coimbra (figs. 4 e 5), em planta e em perfil respetivamente, as
obras não foram executadas na sua totalidade, condicionando a concretização do
2º e 5º objetivo.
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Fig. 4 - Aproveitamento Hidráulico da Bacia do Mondego (Fonte: J. Proença, 2021).
Fig. 4 - Hydraulic Plan of Mondego Watershed (Source: J. Proença, 2021).

Fig. 5 - Perfil do aproveitamento Hidráulico da Bacia do Mondego
(Fonte: EDP 1984, citado em: L. Lourenço, 1986).
Fig. 5 - Profile of Hydraulic Plan of Mondego Watershed
(Source: EDP 1984, cited in: L. Lourenço, 1986).
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Diferentes contributos do LHRA da UC
As intervenções aqui referidas do LHRA do DEC da FCTUC foram focadas no
estudo das cheias fluviais de 2000-01 e 2016, na operação das comportas das obras
localizadas a montante do Açude-Ponte de Coimbra e na modelação hidrológico-hidráulica do rio entre a barragem da Aguieira-Raiva e o Açude-Ponte de Coimbra.
Incluíram ainda a modelação hidrológico-hidráulica das linhas de água de menor
dimensão que ocasionavam inundações urbanas, o que permitiu que a autarquia
elaborasse um conjunto de medidas de atuação não-estruturais, que foram
materializadas em regulamentação municipal.

Cheia de 2000-011
Como referido na introdução e na sequência das cheias dos dias 26 a 29 de
janeiro de 2001, em que ocorreram caudais muito elevados e que provocaram
inundações com graves consequências em Coimbra e a jusante da cidade, o
Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciêncas e Tecnologia da
Universidade de Coimbra foi contratado pela sociedade Coimbra Polis para
proceder à elaboração de um estudo sobre o comportamento hidráulico e
hidrológico do Rio Mondego, na zona de intervenção deste Programa, tendo
como objetivo a definição e análise das possíveis áreas inundadas na zona entre a
Ponte de Santa Clara e a Ponte Rainha Santa.
Para proceder a este estudo, realizado pelos docentes do DEC: Fernando Seabra
Santos, José Alfeu Sá Marques e Paulo Amado Mendes, foi solicitado e obtido um
novo levantamento batimétrico do Rio na zona em causa.
Este trabalho, intitulado “Estudo Hidráulico e Hidrológico do rio Mondego
na Zona de Intervenção do Programa POLIS em Coimbra. Relatório final”, foi
concluído e entregue em abril de 2002, tendo analisado de forma detalhada o evento
1 Detalhada em: Seabra Santos, F. J., Sá Marques J. A., Amado Mendes P. (2002). Estudo Hidráulico e Hi-

drológico do Rio Mondego na Zona de Intervenção do Programa Polis em Coimbra. Relatório Final, Coimbra.
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das cheias do rio Mondego ocorridas em dezembro de 2000 e janeiro de 2001. De
igual modo, foram analisadas de forma detalhada as condições de escoamento desde
a barragem da Raiva até ao Açude-Ponte de Coimbra, com particular ênfase na zona
em análise (ponte da Portela Açude-Ponte).
Foram também simuladas numericamente as importantes cheias de janeiro de
1948 e de março de 1969 por se disporem de registos dos respetivos hidrogramas
e de imagens que permitiram adotar coeficientes de Manning-Strickler com uma
confiança elevada.
Foram igualmente ensaiadas diversas estratégias de operação das barragens da
Aguieira e das Fronhas, em cumprimento das regras de exploração existentes à
data (fig. 6).

Fig. 6 - Mapa de inundação da cheia de 22-31 de janeiro de 2001 (verificada (esquerda) e
com a laminação proposta (direita)) (Fonte: S. Santos et al., 2002).
Fig. 6 - Flood inundation map of 22-31 January 2001 (verified (left) and with a proposed
discharges (right)) (Source: S. Santos el al., 2002).
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As conclusões mais relevantes do estudo anterior, que se transcrevem,
evidenciaram que:
a) O comportamento hidráulico do sistema na zona em estudo é fortemente
condicionado pelo modo de exploração das obras existentes, nomeadamente das
Barragens da Aguieira e de Fronhas e do Açude-Ponte de Coimbra. Estas obras,
que constituem o chamado Aproveitamento Hidráulico do Mondego, concebido
e executado para garantir a regularização fluvial e a protecção contra cheias,
asseguram um volume de armazenamento suficiente para encaixar cheias com
elevados períodos de retorno;
b) Outros factores condicionam igualmente o comportamento hidráulico do rio na zona
em estudo. Foi possível mostrar a influência de uma deficiente manutenção da secção
correspondente à Ponte de Santa Clara, que pode por si só provocar um aumento de
nível de cerca de 0,3 m na zona do Choupalinho, bem como da cota do fundo do rio
no troço compreendido entre a Portela e o Açude-Ponte. A dragagem controlada do
leito, mantendo-o em níveis adequados, pode igualmente contribuir para baixar de
forma significativa os níveis da superfície livre naquele troço.
c) As barragens possuem uma capacidade de encaixe que assegura a protecção do
Choupalinho contra cheias com períodos de retorno elevados. Assim sendo, se a
gestão fôr efectuada de acordo com os objectivos do Aproveitamento, existe uma
firme convicção, fundamentada nos estudos estatísticos dos caudais e nas simulações
numéricas do escoamento efectuadas, de que a cota actual do Choupalinho não
será ultrapassada, mesmo para cheias de elevado período de retorno.
d) As respostas e resultados que é possível fornecer no âmbito do presente estudo
encontram-se, portanto, fortemente condicionadas pela definição da política de
gestão das barragens, não nos parecendo definitivamente assegurado, atendendo
aos episódios de Janeiro de 2001, que a protecção contra cheias se mantenha,
como era sem dúvida nos documentos de enquadramento, nos estudos e no
projecto do empreendimento, o principal objectivo daquela gestão. Afigura-se assim
prudente garantir capacidades de encaixe de cerca de 150 hm3 na albufeira
da Aguieira e de 25 hm3 na de Fronhas, de modo a assegurar que os caudais
máximos instantâneos em Coimbra não ultrapassem os 1200 m3/s e a respectiva
cota, no Choupalinho, os 19 m.
65

Estudos de Hidrologia Urbana2
Após a construção das barragens da Aguieira, Raiva, Fronhas e Açude-Ponte de
Coimbra as habituais cheias e inundações que se verificavam nas zonas ribeirinhas
da cidade diminuíram de frequência e, em consequência, verificou-se uma muito
acentuada pressão urbanística nessas zonas, pelo que a Câmara Municipal de
Coimbra decidiu, aproveitando a revisão do Plano Director Municipal em 2004,
mandar efetuar um estudo de Hidrologia Urbana cujo objetivo final seria o de
identificar zonas com riscos de inundação, avaliar esses riscos do ponto de vista
de probabilidade de ocorrência e de apontar para regras a implementar quer no
PDM, quer em futuros planos de urbanização, para o que, o contratualizou com o
Laboratório de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
No decurso deste estudo foram desenvolvidos modelos hidrológicohidráulicos das diversas bacias, num total de 23 bacias, para diferentes cenários
de comportamento hidráulico, de estado de manutenção e limpeza das linhas de
água, de grau de impermeabilização e períodos de recorrência, tendo-se identificado
alguns dos pontos de maior risco de inundação.
Também, na sequência deste estudo, foi elaborado um conjunto de
recomendações que se vieram a concretizar na elaboração de planos diretores de
drenagem das diferentes bacias drenantes da cidade de Coimbra e na adopção de
um conjunto de regras a implementar ao nível do PDM de entre as quais se destaca
o conceito de aplicação do critério de “impacto zero” no sistema de drenagem de
todas as intervenções urbanísticas a executar no concelho. Tal traduz-se na regra
prática de que, qualquer intervenção urbanística com área superior a 600 m2,
deverá ser dotada de um dispositivo de redução/amortecimento de caudal pluvial.

2

Detalhada em: Sá Marques J. A., Carvalho, R. F., Simões N. C., Pina R., Reis P. (2006). Estudos de
Hidrologia Urbana. Relatório Final, Coimbra.
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Cheia de 9 e 11 de janeiro de 20163
Entre 9 e 11 de janeiro de 2016 ocorreram inundações nas margens do
Mondego, em especial na cidade de Coimbra e um dos pontos mais afetados foi
o convento de Santa Clara a Velha. Na sequência deste acontecimento o Ministro
do Ambiente convidou a Ordem dos Engenheiros para estudar as condições de
escoamento do rio Mondego que deram origem a estas inundações e avaliar os
respetivos procedimentos de alerta de cheias. Foi assim criado um grupo de
trabalho constituído por duas equipas, uma da Universidade de Coimbra e outra da
Universidade do Minho
O trabalho desenvolvido pela UC teve como objectivos construir um modelo
e caracterizar as condições de escoamento que deram origem às inundações em
Coimbra entre 9 e 11 de janeiro de 2016; analisar o protocolo de gestão do sistema
Aguieira-Raiva e Fronhas e a forma como foi operado e avaliar os efeitos das diversas
intervenções realizadas na envolvente fluvial da cidade de Coimbra.
O trabalho iniciou-se com um levantamento exaustivo da informação disponível,
nomeadamente, informação cartográfica e batimétrica, relatórios, registos de
caudais e níveis de água. A informação batimétrica disponível era de 2001 e 2008 e
não existiam medições de transporte de sedimentos.
Com a informação recolhida foi possível desenvolver modelos hidrodinâmicos,
calibrados, que permitiram fazer a simulação de comportamento do rio em
diferentes condições de operação da Aguieira.
Neste evento, o valor máximo que afluiu à albufeira da Aguieira foi de 1777
m3/s,

correspondendo a um período de retorno inferior a 25 anos e menor do que

o da cheia de 2001.
As análises efetuadas permitiram concluir que se as regras de operação da barragem
da Aguieira tivessem sido aplicadas, teria sido possível limitar a descarga da Aguieira a
450 m3/s, bastante inferior ao valor de 1100 m3/s que se verificou (fig. 7).

3 Detalhada em: Vieira, J., Seabra Santos, F., J Pinho, J.L., Sá Marques, A., Simões, N., Maluf, L., Matias,

E., Vieira, L. V. (2016). Caracterização das Condições de Escoamento do Rio Mondego que deram Origem
às Inundações em Coimbra em janeiro de 2016. Ordem dos Engenheiros.
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Fig. 7 - Hidrogramas e cotas de água reais e com uma hipotética gestão cumprindo
as regras de operação estabelecidas da Barragem da Aguieira,
com início no dia 06/01/2016 (Fonte: J. Vieira et al., 2016).
Fig. 7 - Flows and water levels, observed and with hypothetical discharges management using
the established operating rules of the Aguieira Dam, starting on 06/01/2016
(Source: J. Vieira, et al., 2016).

Por outro lado, as batimetrias existentes (2001 e 2008) mostram variações
significativas e com impacto no escoamento na zona ribeirinha cidade de
Coimbra. A inexistência de batimetria mais recente, aumenta a incerteza
associada ao estudo e mostra que a monitorização de sedimentos é de extrema
importância, tal como recomendado no projeto e já realçado de forma explicita
no estudo de 2002.
Também foi testado o efeito dos pilares da ponte pedonal Pedro e Inês. A
existencia de obstáculos, pontes e pilares inseridos no leito do rio provoca alteração
na dinâmica do escoamento, podendo aumentar o nível de água a montante. Além
disso constatou-se que são um obstáculo que provoca acumulação de material
flutuante resultante da própria cheia (troncos e vegetação de grande dimensão).
A cheia atingiu as cotas de soleira das passagens inferiores para a zona do
Mosteiro de Santa Clara (fig. 8). A não atuação das portas de emergência, permitiu
a passagem de água e a consequente inundação do Mosteiro.
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Nas figuras que se seguem apresentam-se imagens das áreas inundadas para
diferentes valores dos caudais afluentes a Coimbra, resultantes da simulação
numérica efetuada com o modelo desenvolvido, demonstrando-se de forma clara o
impacto desses valores nas áreas inundadas.
A zona ribeirinha de Coimbra começa a sofrer inundações quando o caudal
do Rio Mondego atinge valores de 700 a 750 m3/s (fig. 9), aumentando a
inundação com o aumento do caudal. Para caudais da ordem de 1000 m3/s o
Parque Verde e o Choupalinho já têm planícies de inundação com uma extensão
significativa (fig. 10), e para caudais superiores a 1400 m3/s, grande parte das
margens entre a ponte Rainha Santa e ponte de Santa Clara encontram-se
inundadas (fig. 11).

Fig. 8 - Mapa de inundação da cheia
de janeiro de 2016 na zona de Coimbra
(Fonte: J. Vieira et al., 2016).

Fig. 9 - Inundação verificada para um caudal compreendido entre 700 e 750 m3/s.
(Fonte: J. Vieira et al., 2016).

Fig. 8 - Flooding map of January 2016
in Coimbra area.
(Source: J. Vieira, et al., 2016).

Fig. 9 - Flooding map for a flow between 700
and 750 m3/s
(Source: J. Vieira, et al., 2016).
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Fig. 10 - Inundação verificada para um caudal compreendido entre 950 e
1150 m3/s (Fonte: J. Vieira et al., 2016).

Fig. 11 - Inundação verificada para um
caudal superior a 1400 m3/s
(Fonte: J. Vieira et al., 2016).

Fig. 10 - Flooding map for a flow between 950
and 1150 m3/s (Source: J. Vieira, et al., 2016).

Fig. 11 - Flooding map for a flow higher than
1400 m3/s (Source: J. Vieira, et al., 2016).

Conclusões
O escoamento do Rio Mondego sempre teve grande variabilidade ao longo do
ano, com caudais muito baixos ou inexistentes no verão e caudais muito elevados
no inverno que originaram muitos fenómenos de cheias. Este problema secular
do Mondego resulta essencialmente das características orográficas, do ordenamento
florestal e do regime hidrológico.
As primeiras tentativas de resolução do problema inicaram-se no sex XV com
soluções não estruturais, que, no entanto, não resolveram os problemas. A partir
do seculo XVII, iniciaram-se os planos para implementação de soluções estruturais,
sendo a solução do Padre Estevão Cabral aquela que foi executada. No século XX
foi elaborado um grande plano que culminou no aproveitamento hidráulico do
Mondego, constituído por um conjunto de barragens e canais.
Após a entrada em funcionamento das Barragens em 1981, o problema foi
enormemente mitigado, até que em 2000/2001 se verificou um novo evento de
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cheias. Em 2016 e 2019 ocorreram novamente cheias que provocaram danos
materiais. Apesar do numero e da amplitude dos eventos ter diminuído, existindo
mesmo um sequencia de anos sem cheias, a ocorrência das cheias de 2000/2001 e de
2016 levantou dúvidas e insegurança à população sobre os benefícios das obras feitas.
Na sequência das cheias de 2000/2001 e 2016 o Laboratório de Hidraulica
Recursos Hidricos e Ambiente foi interveniente num conjunto de estudos que
tinham como objetivo explicar as razões da ocorrência das mesmas, avaliar o
comportamento dos intervenientes na operação de gestão das barragens e retirar
ensinamentos para a gestão e atuação futuras.
Como ficou mostrado nos relatórios já referidos, a gestão das descargas
da barragem da Aguieira tem um papel fundamental na laminação dos caudais
afluentes a Coimbra. Em ambas as cheias (2000/2001 e 2016), não restam dúvidas
de que ela não foi feita de acordo com os protocolos em vigor. Mais se concluiu
que se a operação das descargas tivesse seguido o protocolo estabelecido, os caudais
máximos e os níveis de água poderiam ter sido muito reduzidos e as inundações,
pelo menos, drasticamente mitigadas. Os impactos foram ainda agravados pela
deficiente manutenção das infraestruturas e da limpeza das margens, bem como
pelo assoreamento do leito junto à cidade de Coimbra. Outra conclusão a que
chegamos é a da necessidade de integração dos mais atuais conhecimentos no
domínio da previsão meteorológica, hidrológica e hidráulica e das tecnologias de
comunicação, para que a decisão do operador possa ser mais bem informada.
Relativamente às cheias como a muitos outros fenómenos naturais, o domínio
da Natureza nunca é total e por isso todas as obras estão associadas a um certo grau
de risco, que se tenta minimizar tendo em conta a relação custo/benefício.
O que não é aceitável é que as grandes obras de engenharia, que resultam de
um enorme esforço social traduzido em pesados investimentos que encontram
justificação no acréscimo de proteção, bem estar e qualidade de vida que nos
podem proporcionar, não sejam aproveitadas ao máximo por descuido, incúria ou
subversão das suas finalidades.
O caso do aproveitamento hidráulico do Mondego é paradigmático nesta
matéria. Concebido, projetado e construído para responder, como vimos atrás,
em primeiro lugar à necessidade de regularizar os caudais do rio e em sexto lugar
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à necessidade de produzir energia elétrica, a atribuição da responsabilidade da
gestão das barragens a uma empresa de produção de eletricidade não terá sido,
seguramente, a decisão acertada de quem pretendesse manter a hierarquia dos
critérios de exploração. Os resultados estão à vista. O tempo de recorrência das
grandes cheias está significativamente diminuído, a zona ribeirinha de Coimbra e o
Baixo-Mondego estão a ser inundados com uma elevada frequência, circunstância
que que pode ser evitada.
Não se pretende omitir o efeito acumulado de outros fatores que igualmente têm
agravado o problema, tais como: a modificação do uso dos solos, o ordenamento
florestal desregrado, a ocorrência de incêndios e o conjunto de fenómenos agrupados
sob a designação genérica de Alterações Climáticas que tendem a acentuar a
frequência e a amplitude dos fenómenos excecionais. A atitude cautelosa, quanto
a nós imprescindível, poderia ser a de reforçar o sistema através da construção
da Barragem de Girabolhos que, com uma capacidade útil de 245 hm3 a que
corresponde uma bacia contribuinte da ordem dos 988 km2 e uma afluência em
ano médio da ordem dos 402 hm3 asseguraria um aumento da capacidade útil do
sistema de 67% e, acessoriamente, permitiria resolver o problema de abastecimento
de água à cidade de Viseu.
Mas, até porque aqueles fatores existem e não é fácil contrariá-los, até porque
só fará sentido reclamar novos investimentos se nos mostrarmos capazes de gerir os
existentes, urge garantir que, de futuro, possamos retirar destas grandes obras todo
o proveito social que elas estão em condições de nos proporcionar.
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Série
E stu d o s C in d ínic o s

Títulos Publicados:
1

Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;

2

Educação para a Redução dos Riscos;

3

Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;

4

Riscos Hidrometeorológicos;

5

Pluralidade na Diversidade de Riscos;

6

Risco Sísmico - Aprender com o Passado;

7

Territórios em Risco;

8

Resiliência ao Risco;

9

Madeira Região Resiliente - Aprender com o Passado;

10

Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender com o Passado.

Tomos em preparação:
11

Ciência e Redução do Risco;

12

Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;

13

Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal.

14

Floresta, Incêndios e Educação;

15

Redução do Risco e Educação.
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