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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?
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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
13

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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As Cheias e o Risco
de Inundações no
Baixo Mondego

G ES TÃ O DO R ISCO DE INUND A Ç Ã O
NO B A I X O MONDE G O
F l o o d r i s k m a n ag e m e n t i n B a i x o M o n d e g o

Carlos Luís Tavares
Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (Portugal)
codis.coimbra@prociv.pt

Resumo: As medidas estruturais de proteção são fundamentais na redução
do risco de cheias e inundações no Baixo Mondego. Os eventos de
2000, 2001, 2016 e, principalmente, de 2019 mostraram, contudo,
a necessidade de serem complementadas com o desenvolvimento de
atividades não-estruturais no âmbito do ordenamento do território,
gestão da emergência e envolvimento das comunidades locais em todo
o processo de gestão do risco.
Palavras‑chave: Gestão do risco, socorro e proteção civil.
Abstract: Structural protection measures are fundamental in reducing the
risk of floods and floods in Baixo Mondego. However, the events of
2000, 2001, 2016 and, in particular, of 2019 show that they need to
be supplemented with the development of non-structural activities.
These fall within the scope of spatial planning, emergency management and involvement of local communities throughout the process
of risk management.
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Introdução
As cheias e inundações 2000, 2001, 2016 e, principalmente, de 2019 vieram
demonstrar que o tão desejado domínio do Mondego nunca foi além de uma
vitória efémera, havendo necessidade de repensar o modo de uso e ocupação
do solo, concluir e manter com elevados padrões de operacionalidade a obra de
regularização do caudal do Mondego e seus afluentes, bem como tornar a população
mais resiliente a este tipo de eventos.
Estes acontecimentos tendem, como tudo indica, a ser cada vez mais frequentes
e severos, afigurando-se como potenciadores de acidentes graves ou catástrofes
suscetíveis de afetar as pessoas, os seus bens e o ambiente e de colocar uma
maior pressão na comunidade e na administração pública, exigindo-se, por isso,
o fortalecimento dos instrumentos, mecanismos e procedimentos ao dispor dos
serviços e sistema de proteção civil na prevenção e mitigação do risco ante eventos
desta natureza.
Este artigo resume a comunicação efetuada no XIV Encontro “Risco de cheias e
risco de inundações fluviais. Aprender com o passado” e tem como base a dissertação que
o autor apresentou ao Instituto Superior de Ciências da Informação e Administração
para a obtenção do grau de mestre em Gestão de Emergência e Socorro. Pretende dar
nota das variáveis que concorrem para a génese dos eventos de cheias e inundações no
Baixo-Mondego, a sua dimensão espácio-temporal e o seu impacte nas populações,
nos seus bens e no ambiente. Identifica, igualmente, a forma como ao longo do tempo
se perceberam e geriram estas manifestações e a necessidade de adaptação do sistema
de proteção e socorro às alterações climáticas em curso.
Por outro lado, procuramos dar nota da experiência operacional adquirida e vivida
ao longo de duas dezenas de anos no distrito de Coimbra na coordenação e comando
de ocorrências resultantes de episódios de elevada precipitação, elencando um conjunto
de necessidades, constrangimentos, procedimentos e recomendações que vão desde o
aprofundamento de questões relacionadas com o ordenamento do território, gestão da
emergência, coordenação institucional e comando operacional, logística e envolvimento
das populações na prevenção e mitigação do risco como forma de as tornar mais
resilientes a eventos de cheias e inundações no vale do Mondego.
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A gestão do risco de cheias e inundações
O incremento das atividades humanas nas zonas ribeirinhas contruiu uma
realidade complexa de riscos e vulnerabilidades susceptíveis de em caso de
precipitação extrema ou periodos de chuva prolongada poder afetar as pessoas, os
seus bens e o ambiente.
Apesar da evolução técncia e científica no conhecimento e controlo das forças
da natureza, as comunidades permanecem bastante vulneráveis perante eventos
excecionais de origem meteorológica e hidrológica. Por outro lado, parece existir
uma tendência significativa para que as alterações climáticas em curso possam
potenciar a frequência e intensidade de alguns eventos meteorológicos extremos
e ter um efeito amplificador sobre o risco de inundação já existente e, assim,
constituirem, no futuro, uma ameaça dramática para áreas de maior suscetibilidade
e vulnerabilidade a este tipo de eventos (fig. 1).

Fig. 1 - Situação da inundação em 23 de dezembro de 2019, Coimbra, Portugal
(Imagem Satélite Copernicus (EU).
Fig. 1 - situation on 23 December 2019, Coimbra, Portugal
(Copernicus (US) Satellite Image).
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As áreas do Baixo Mondego consideradas como objeto de estudo são as zonas
ribeirinhas dos municípios de Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e Soure
que ao longo do tempo foram sucessivamente afetadas por cheias e inundações
que provocaram sérios prejuízos às populações em termos de vidas humanas e de
afetação da atividade agrícola. Segundo Rebelo (2005):
“[...] uma ou outra vez [...] a enchente transformava-se em cheia
e a água transbordava. Quase uma vez em cada década a cheia era
catastrófica, correspondendo a uma crise de maiores ou menores dimensões
e de consequências muito variadas no espaço e no tempo” (Rebelo, 2005).
Hoje, tal como no passado, apesar da tranquilidade, aparente, provocada pela
regularização do Rio Mondego, subsiste a necessidade de aprofundar a proteção destes
espaços que desde há muito procuraram soluções para a minimização dos prejuízos
das inundações. Contudo, na verdade, como refere Rebelo (2008):
“[...]o tão procurado domínio do Mondego pelo Homem nunca
foi além de uma vitória passageira. O inverno de 2000/2001, com as
cheias e inundações que provocou, dezanove anos depois da entrada em
funcionamento da Barragem Aguieira, pode bem considerar-se a prova
que faltava” (Rebelo, 2008),

A mitigação do risco de cheias e inundações
A mitigação do risco é um conjunto de atividades estratégicas decisivas para a
eliminação ou redução de perdas humanas, económicas, patrimoniais e ambientais
capazes de melhorar a sustentabilidade do desenvolvimento e a resiliência dos territórios.
Estas ações são divididas em dois grupos: medidas estruturais e medidas não-estruturais.
As primeiras dizem respeito a obras de engenharia (diques, barragens, etc.) enquanto
as segundas destinam-se, fundamentalmente, a modificar o comportamento humano
e são tão diversas como a sensibilização e formação da população para um maior
conhecimento do risco, legislação, códigos e regulamentos urbanísticos para uso do
solo e procedimentos de planeamento da resposta à emergência.
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Medidas estruturais
Para fazer face à ocorrência de cheias e inundações que frequentemente afetavam
a cidade de Coimbra e provocavam graves prejuízos às populações ribeirinhas até
à Figueira da Foz, o Aproveitamento Hidráulico do Rio Mondego veio regularizar
as cheias através da construção das barragens da Aguieira e Raiva (rio Mondego) e
de Fronhas (rio Alva). Este aproveitamento, de fins múltiplos, teve como objetivo
o controlo da natureza rebelde do Mondego e dos seus afluentes e, também, a
produção de energia, a regularização fluvial, correção torrencial, controlo e defesa
contra cheias, regadio e abastecimento de água às populações. (DGRN, 1962).
O projeto previa, igualmente, obras de regularização fluvial do Baixo Mondego,
medida estrutural que tinham como objetivo a criação de leitos estáveis capazes de
garantir o escoamento dos caudais sem provocar a inundação dos campos marginais
(DGRN, 1988). Este sistema de leitos é constituído pelo leito central, constituído
por diques de proteção longitudinal, e pelos leitos periféricos, que ladeando os
campos marginais do rio recebem os caudais dos afluentes a jusante de Coimbra.
Pareciam estar reunidas as condições para reduzir a probabilidade de cheias
e inundações no Mondego e o seu assoreamento, sendo de constatar que o
comportamento das obras foi o previsto nas primeiras duas décadas (1980-2000).
Nas duas décadas seguintes, porém, tudo se altera com o colapso dos diques
de proteção nas cheias de 2001, 2016 e 2019. De acordo com a opinião de alguns
reputados especialistas publicada em vários órgãos de comunicação social, nacionais
e regionais, são apontadas algumas causas para estes eventos, como a alteração do
regime de caudais, falta de monitorização dos caudais do Ceira, Ega e Arunca, obras
inacabadas, deficiente manutenção e exploração do sistema, propondo-se, ainda, a
construção de uma nova barragem no Mondego como única forma de mitigar os
efeitos nefastos de cheias e inundações em Coimbra e no Baixo Mondego.
Ou seja, acrescentamos nós, para além desta proposta estrutural defendida há
muito pelos especialistas, importa encontrar o equilíbrio entre os vários interesses
na gestão dos caudais da Aguieira, que se desejam complementares, ou seja,
compatibilizar aqueles que asseguram o desenvolvimento económico e social e os
que concorrem para a proteção e segurança das populações, sendo certo que nos
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termos do princípio da prioridade definido na lei de bases do setor se prevê que
“deve ser dada prevalência à prossecução do interesse público relativo à proteção civil [...]
sempre que estejam em causa ponderações de interesses entre si conflituantes” (fot. 1).

Fot. 1 - Pormenor de descarga da Barragem Aguieira (Fonte: CDOS de Coimbra, 2019).
Photo 1 - Detail of the Aguieira Dam discharge (Source: CDOS Coimbra, 2019).

Após os eventos de seca registados em 2005, a Eletricidade de Portugal (EDP)
adequou as regras de exploração das barragens de modo a garantir água suficiente
no verão e o controlo de cheias no inverno, implementando um modo de gestão
adaptativa para os períodos compreendidos entre 15 de outubro e 15 de março e de
15 de março a 15 de abril.
A análise seguinte assenta, essencialmente, nos pressupostos para a gestão da
Aguieira, infraestrutura fundamental para regularização dos caudais de ponta de
cheia e gestão das mesmas.
Tomando como referência o recente episódio hidrometeorológico de dezembro
último, podemos afirmar que foram quatro dias de intensa preocupação, com
momentos de elevada tensão operacional motivada pela incerteza dos resultados
da elevada precipitação e rápido enchimento das albufeiras e das consequências
dos crescentes caudais para o Baixo Mondego. A dificuldade de gerir e liderar na
incerteza é que tornou a situação complexa, podendo estar no horizonte, na nossa
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perspetiva, um acidente grave de consequências imprevisíveis. O problema residiu
na incapacidade de encaixe do sistema Aguieira/Raiva /Fronhas, o que nos leva a
crer que será necessário uma nova adequação ou gestão adaptativa dos níveis de
defesa contra cheias.
Verificamos na tabela seguinte que em dois dias de precipitação a cota da
albufeira da Aguieira subiu 7,33 m e que os caudais afluentes à albufeira tiveram
um adicional de mais 1000 m3/s. No dia 21 de dezembro, por exemplo, o Açude
Ponte de Coimbra registou um Caudal Máximo Instantâneo (QMI) de 2182,7 m3/s
e houve a primeira rutura do dique na margem direita junto à pista de remo de
Montemor-o-Velho (Table I).
Tabela I - Elementos hidrológicos na barragem da Aguieira, níveis de montante,
percentagem de enchimento e caudais no período de 18 a 22 de dezembro de 2019.
Table I - Hydrological elements in the Aguieira dam, upstream levels, percentage of
filling and flows in the period from 18 to 22 December 2019.
Diferença de
altura
dia t-1
-

Enchimento
Da albufeira
%
69,36

19 dez

116,26

-1,26

65,23

374,99

464,85

20 dez

119,24

2,98

75,47

1231,29

477,00

21 dez

123,59

4,35

93,43

1374,78

633,82

22 dez

123,94

0,35

95,03

624,03

898,70

18 dez

Caudal
Afluente
(m3/s)
205,83

Caudal
Efluente
(m3/s)
450,44

Cota da
albufeira
(m)
117,52

Data
(09h00)

Ou seja, a gestão adaptativa seguida pela EDP carece, na nossa opinião, de
uma reformulação que ajuste uma maior capacidade de encaixe nas barragens,
particularmente na Agueira, para o período histórico de maior probabilidade de
eventos excecionais (dezembro a fevereiro).
Este ajuste para o dia t permitiria com base em fatores meteorológicos como
a precipitação acumulada verificada na semana anterior e as previsões de valores
de precipitação paras os 3 dias subsequentes, bem como os caudais verificados nas
bacias não regularizadas (rio Ceira, bacia intermédia e ribeira de Mortágua) reduzir
em 2 m o NDC para os 115.00 m.
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As regras de exploração estabelecem para a Agueira uma cota de NDC de
117,00 m e a de NDO os 125,00 m. São 8 metros de diferencial de altura
e de capacidade de encaixe para gerir em pouco mais de 24 horas, tal como
verificámos nos dados anteriores para o período de 18 a 22 de dezembro de
2019. Quanto ao enchimento da albufeira, em valor percentual, dia 18 para
dia 19 esta desceu cerca 4 % em 24 horas, em concordância com as regras
estabelecidas. De dia 19 para dia 20 subiu mais de 10% em 24 horas. De dia 20
para 21 subiu 18 % em 24 horas e de 21 para 22 de dezembro desceu apenas
1,6%, já em descompressão do pico de severidade e ainda com afluências na
ordem dos 624 m3/s.
O nosso propósito (Proposta 1) é adicionar um novo intervalo de tempo que
vai de 1 de dezembro até final de fevereiro. O objetivo desta proposta, baseada na
evidência demonstrada em 2016 e em 2019 e da enorme dificuldade e angústia
vivida na gestão da crise no pouco tempo disponível, é garantir antecipadamente
maior encaixe das barragens o volume reservado para amortecimento de
cheias, não comprometendo a necessidade de reserva de água para o verão.As
afluências à grande barragem foram enormes e verificamos que há vantagem em
incrementar o número de dias com caudais mais elevados no Açude Ponte de
Coimbra na ordem dos 800-1000 m3/s, aumentando a capacidade de encaixe
da Agueira (NDC= 115,00m), ao invés de podermos vir a ter outro evento na
ordem dos 2000 m3/s. Esta condição provocaria alguns constrangimentos com
pequenas inundações marginais em Coimbra, sem colocar em causa a segurança
estrutural dos diques do Baixo Mondego.
Proposta 1 – Redução do nível de defesa de cheias (NDC) da Barragem da
Aguieira da cota 117,00 para a cota 115,00 durante o período
historicamente vulnerável.

Esta nossa proposta de ajuste de níveis carece de validação e modelação em
estudos apurados de hidráulica e hidrodinâmica e de ser submetida a aprovação
pelas entidades competentes e de acordo com a legislação em vigor (Tabela II).
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Tabela II - Níveis máximos de exploração das barragens (Agueira) para uma gestão
adaptativa atual e nova proposta.
Table II - Maximum levels of exploitation of dams (Aguieira) for current adaptive
management and new proposal.
Nível proposto atingir
Nível proposto atin‑
na albufeira (m)
gir na albufeira (m)
(15 Out a 31Nov e
(1Dez-Final Fev)
de 01Mar a 15Abr)

Caudal afluente
médio do dia t
( m3/s)

Nível atual a atingir
na albufeira (m)
(15Out-15Abr)

0-50

121.00

121.00

119.00

50-100

119.00

119.00

117.00

Superior a 100

117.00

117.00

115.00

Medidas não-estruturais
Ordenamento do território
A redução do risco de inundação está intrinsecamente ligada com o ordenamento
do território, pelo menos é esse o sentido de todas as políticas públicas de gestão
territorial. Ou seja, um adequado uso e ocupação do solo das zonas ribeirinhas
constitui uma forma eficaz de reduzir o risco de inundação, através da concretização
de medidas não-estruturais que vão desde o zonamento de risco – delimitação das
áreas inundáveis - e regulamentação específica para essas áreas.
Sobre este assunto, observemos a opinião de Silva; D. S. (in Público 2020)
quando refere que “[...] à época das cheias de 2000-2001 havia um claro défice de
integração de medidas de mitigação do risco na política do ordenamento do território dos
municípios do Baixo Mondego. As áreas classificadas como zona inundável nos IGT eram
minimalistas e não coincidentes quando se transitava de um município para o outro.
As cheias ocorridas extravasavam os limites da área inundável em muitos pontos do vale
[...]” realçando-se, assim, a importância de uma maior concretização na delimitação
da área inundável nos instrumentos de gestão territorial, designadamente as áreas
que integram a Reserva Ecológica Nacional (REN), que devem ser posteriormente
transpostas para os instrumentos de planeamento de emergência de proteção civil.
Neste contexto, o nível municipal, como base do sistema de proteção civil,
tem um papel fundamental na prevenção e mitigação do risco de inundação,
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designadamente no mapeamento da suscetibilidade do risco de inundação que deve
constar nos instrumentos de gestão do território e na definição dos usos compatíveis
do solo para assim assegurar uma estrutura urbana mais sustentável.

Comunicação do risco: informação, formação e envolvimento das populações
Depois de avaliado, analisado e encontrada a forma de tratamento do risco, as
ações seguintes serão as de acompanhar o comportamento da ameaça e a sua evolução
no tempo e no espaço (monitorização) e a sua comunicação (risco versus crise).
Comunicar é o processo de troca de mensagens entre seres vivos, é tornar algo
comum entre emissor e recetor. Por sua vez, a comunicação do risco é uma parte
do processo de gestão do risco e tem como finalidade dar a conhecer as ameaças
que potencialmente podem afetar uma determinada comunidade e de uma forma
consciente e planeada persuadir os recetores (públicos-alvo) a evidenciarem
comportamentos adequados de segurança na iminência ou ocorrência de um
determinado evento com potencial para provocar danos.
Assim, de forma a minimizar as consequências de cheias e inundações
no Baixo Mondego, em complemento às medidas estruturais existentes e às
questões de ordenamento já descritas, as entidades administrativas competentes
- câmaras municipais e juntas de freguesia – apoiadas pelos serviços de proteção
civil (local e distrital), agentes de proteção civil, organismos técnicos (APA),
forças de segurança, etc., devem promover a realização de ações de informação,
formação e sensibilização das populações, que suportadas por uma estratégia
global de comunicação do risco possam tocar os diferentes públicos-alvo e
através de dados técnicos (cartas áreas inundáveis, cartas de risco, população
residente afetada, instrumentos e mecanismos de monitorização, aviso e alerta,
evacuação, encontro e concentração da população ameaçada) aumentar a
compreensão e perceção sobre o risco e a sua livre adesão para a importância da
adoção de comportamentos adequados de segurança ante a ameaça, de forma a
aprender a conviver com a natureza, a respeitá-la e assim tornar a comunidade
mais resiliente ao risco de inundação.
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De facto, para além cultura hidráulica prevalecente na gestão do risco de cheia e
inundação e da visão socorrista em detrimento de medidas técnico-administrativas
de prevenção e preparação para a emergência, o envolvimento e participação das
comunidades locais é vital no processo de gestão do risco. É, pois, fundamental que
cada um conheça e perceba o risco que corre, saiba os meios de que dispõe para lhe
fazer face e saiba atuar em situação de emergência.

A gestão da crise
Preparação – o planeamento de emergência
Esta problemática requer que todos os agentes de proteção civil e entidades de
apoio se preparem para responder organizadamente às situações de emergência. O
estado da arte, no caso vertente, não é novo. Veja-se, por exemplo, a questão dos
incêndios rurais em que um deficiente ordenamento florestal e territorial tem
potenciado a gravidade e as consequências das ocorrências, evidenciando, claramente,
que a falta de ações de natureza preventiva na fase antes da emergência pode dificultar
as operações de todos aqueles que integram os dispositivos de socorro.
Importa, pois, melhorar a preparação de todo o sistema para responder
organizadamente a uma situação de emergência no Baixo Mondego provocada por
inundações. Esta fase consiste no desenvolvimento de atividades de proteção civil
relacionadas com o planeamento de emergência, definição dos níveis de alerta e as
conclusões da avaliação de cenários para modelar uma rápida e efetiva resposta, bem
como assim a reabilitação da normalidade de vida das populações afetadas.
Assim, um plano especial de emergência de proteção civil para cheias e
inundações deve conter a informação técnica de apoio às operações de socorro
e salvamento, onde conste a caraterização física e social, caraterização do risco,
análise do risco e da vulnerabilidade dos elementos expostos, cenários considerados
e estudos hidrológicos, cartografia temática, com as cartas das áreas inundáveis e de
risco, estratégias de mitigação do risco, mecanismos de aviso e alerta, localização de
pontos de encontro e identificação das Zonas de Concentração da População (ZCAP),
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bem como assim os meios e recursos ao dispor do dispositivo de resposta são dados
fundamentais para o socorro e salvamento.
Recorrendo à linguagem militar, costuma dizer-se que os planos são as primeiras
baixas em combate, mas como disse Dwight Eisenhower, … os planos são inúteis,
mas o planeamento é indispensável. Com efeito, o processo de planeamento ajuda a
compreender e interiorizar os cenários possíveis e a balizar, mesmo que mentalmente,
as ações a serem desenvolvidas na sequência de um qualquer evento de cheias ou
inundações, afigurando-se, igualmente, como fundamental na articulação de todas as
entidades e organismos com responsabilidades na prevenção, socorro e salvamento.

Resposta
A resposta tem como prioridade assegurar a minimização de perda de vidas
humanas e afetação de bens, infraestruturas, equipamentos e capacidade produtiva.
Nesse sentido, a unidade de direção das ações a desenvolver, a coordenação técnica e
operacional dos meios e recursos a empenhar decorre de acordo com as orientações
previstas no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (Decreto-Lei
n.º 134/2006, de 25 de julho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31
de maio), vulgo SIOPS, ou seja, responder a situações de iminência ou ocorrência
de acidente grave ou catástrofe no Baixo Mondego através de um conjunto de
estruturas, normas e procedimentos que asseguram que todos os agentes de proteção
civil atuam, no plano operacional, articuladamente sob um comando único, sem
prejuízo da respetiva dependência hierárquica e funcional.
Na iminência ou ocorrência de um evento de inundações no Baixo Mondego
importa, pois, que a resposta seja rápida, organizada, tecnicamente bem realizada e
de acordo com os pressupostos previstos no SIOPS e demais orientações contidas em
planos, diretivas e programas setorial), sendo fundamental, para além da articulação
institucional e comando operacional, o incremento expedito das seguintes ações,
decisivas quanto ao sucesso da operação:
•

Previsão, monitorização e alerta - atividade destinada à monitorização dos
níveis de armazenamento das albufeiras, leitura e acompanhamento de
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outros dados provenientes de estações hidrométricas e previsão do Instituto
Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que permitam predizer situações
de risco de cheias e inundações. Os inputs fornecidos ao Sistema de Vigilância
e Alerta de Recursos Hídricos (SVARH) permitem à Agencia Portuguesa
do Ambiente (APA) produzir os dados aproximados do comportamento da
cheia, permitindo que essa informação chegue atempadamente aos agentes
de proteção civil para a tomada de decisão e entidades de apoio a envolver
na resposta à emergência e elevem o seu estado de prontidão. Refira-se, em
abono da verdade, que este alerta se encontra bastante bem desenvolvido e
articulado com o CDOS de Coimbra, organismo que o faz seguidamente
fluir para o escalão municipal, cabendo a este a sua divulgação local, uma
vez que a intervenção inicial cabe prioritariamente às forças e serviços mais
próximos do local da ocorrência, sem prejuízo do apoio subsequente por
parte do sistema de proteção e socorro;
•

Aviso - ação que visa dar conhecimento à população da ameaça, informando
para a o estado de prontidão/evacuação paras as Zonas de Concentração e
Apoio da População (ZCAP) previamente definidas nos instrumentos de
planeamento de emergência.

Proposta 2 – Envio de SMS à população presente em área inundável para estado
de preparação (Nível Laranja) ou evacuação (Nível Vermelho).

•

Evacuação - Movimentação da população para as ZAC;

•

Decisão operacional - A fim de simplificar e tornar expeditas estas ações,
propõe-se a criação de uma matriz de decisão operacional com os
procedimentos a desenvolver em caso de emergência e diretamente
relacionados com o nível de enchimento da Barragem da Aguieira, dias de
precipitação acumulada, previsões de precipitação e a experiência adquirida
que permitam guiar os decisores para as respostas operacionais face a
situações de cheias ou inundações.
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Do histórico dos eventos hidrometeorológicos que exigiram uma resposta de
proteção e socorro célere, atempada e preventiva, realçamos os de janeiro de 2001
e de dezembro de 2019 pela sua magnitude e impacto direto nas infraestruturas
hidráulicas e na vertente socioeconómica. Foram momentos de tensão que incidiram
sobre a análise estratégica operacional e que exigiram elevados níveis de concentração,
disciplina, planeamento e inúmeros e permanentes contactos de assessoria técnica e de
informação ao nível de coordenação e direção politica e institucional.
A análise prospetiva para apoio à decisão é crucial ao desempenho operacional
e, para tal, entendemos desenvolver um memorando, adiante designado de Matriz
de Apoio à Decisão Operacional (MADO), que sistematiza e relembra um conjunto
de ações que vão desde o planeamento e monitorização, informação, ao despacho
de meios e recursos como fundamentais à organização e eficiência da gestão da
ocorrência e de um Teatro de Operações (TO).

Proposta 3 – Matriz de apoio à decisão operacional na iminência ou ocorrência
hidrometeorológica.

São considerados quatro níveis de risco, Baixo, Moderado, Elevado e Muito
Elevado, alicerçados e fundamentados em diferentes pressupostos de monitorização
que referenciamos de Fundamentos de Decisão Operacional (FDO) e que permitem
orientar o decisor a adotar as medidas consideradas mais adequadas, atempadas e
articuladas entre todos os intervenientes nas operações de proteção e socorro.
Os fundamentos podem ser considerados cumulativamente e constituem uma
base de análise, independentemente dos modelos de previsão e da informação
do SVARH, os quais nos obriga a ações de monitorização e permite agilizar
determinados procedimentos operacionais de antecipação face a uma eventual
ocorrência hidrometeorológica excecional. Reforçamos que esta matriz se adequa
para o período mais crítico ou historicamente vulnerável que decorre entre dezembro
a fevereiro e que é constantemente avaliada, não descorando e tendo como base
a necessidade de garantir a quantidade de água suficiente para os usos do Baixo
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Mondego e industria durante o verão. Perante o potencial agravamento das
condições de estado de tempo e das previsões de que possam ocorrer eventuais
efeitos hidrológicos e/ou de movimentos em massa, o quadro seguinte orienta e
sistematiza as necessárias ações a desenvolver (Tabela II).
Tabela III - Matriz de Apoio à Decisão Operacional (MADO).
Table III - Operational Decision Support Matrix (MADO).
FDO

Baixo

Moderado

Elevado

Muito Elevado

> 600 m3 /s
< 800 m3 /s

> 800 m3 /s
< 1200 m3 /s

> 1200 m3 /s

<100 m3 /s a
450 < m3 /s (2)

> 450 m3 /s
< 600 m3 /s

> 600 m3 /s

Estado da Barragem
115.00 m
Aguieira – NDC

117.00 m

119.00 m

124.50 m

Estado da Barragem
Fronhas - NDC
120.00 m

121.00 m

122.00 m

123.00 m

3 Dias

5 Dias

7 Dias

100 m3 /s a
300 m3 /s

300 m3 /s a
600m3 /s

> 600 m3 /s

Caudais no Açude
<600 m3 /s
Ponte de Coimbra (1)
Caudais afluentes à
Barragem Aguieira

Dias de Precipitação
acumulada (fig. 3)

<50 m3 /s

Não

Caudais das bacias
<100 m3 /s
não regularizadas (3)
Previsões
meteorológicas
para 3 dias (4)
Queda de neve na
Serra da estrela (5)

Precipitação Precipitação intensa
Precipitação Precipitação
intensa com aviso e duradoura c/ aviso
Aguaceiros
fraca
meteorológico.
meteorológico.
Sim

Sim

Não

Não

(1) Valor de referência dos níveis de alerta segundo o Plano Especial de Operações para
Cheias no Distrito de Coimbra (2005).
(2) 450m3 /s é o caudal lançado pelos grupos da barragem inscrito nas regras de exploração
da EDP.
(3) Caudais verificados pela diferença entre os caudais efluentes medidos no Açude Ponte de
Coimbra e os da Raiva e Fronhas.
(4) Previsões a 3 dias apresentam um maior rigor de previsibilidade.
(5) A queda de neve nas cabeceiras da bacia hidrográfica, em particular na serra da Estrela,
constitui uma reserva de água que vai sendo libertada paulatinamente sem acréscimos
acentuados de caudais afluentes imediatos às barragens.
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Ações a desenvolver no Risco Baixo
•

Monitorização de todas as informações, inclusive as provenientes do SVARH;

•

Reunir o CCOD de acordo com a probabilidade e gravidade do evento;

•

Acompanhamento permanente da situação;

•

Notificar o sistema de proteção civil distrital;

•

Analisar os constrangimentos que possam ocorrer no âmbito das operações de
socorro e da necessidade de reforço dos meios e recursos, bem como das áreas
mais afetadas e que carecem de ação prioritária.
Ações a desenvolver no risco moderado

•

Analisar os constrangimentos previsíveis (reforço de meios, áreas afetadas
prioritárias…);

•

Avaliar eventuais fragilidades em infraestruturas hidráulicas do Baixo Mondego;

•

Adequar antecipadamente reforço do dispositivo em função do EAE do SIOPS;

•

Informar estruturas de coordenação institucional e política;

•

Preparar ações de socorro às populações potencialmente afetadas;

•

Propor o acionamento de planos de emergência;

•

Aviso às populações;

•

Informar por SMS o Grupo Mondego (forças e serviços de intervenção).
Ações a desenvolver no risco elevado

•

Monitorização, em articulação com a APA e EDP os níveis críticos de caudais
afluentes às barragens e os caudais do Açude de Ponte;

•

Ativação da CDPC

•

SMS à população para estado de prontidão;

•

Articulação permanente com os SMPC

•

Avaliação de necessidades.
Ações a desenvolver no risco muito elevado

•

Propor ao nível local a evacuação da população potencialmente afetada;

•

Envio de SMS à população para evacuação para as ZCAP;

•

Garantir o reforço de despacho de meios considerados necessários;

•

Garantir o apoio logístico.
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Conclusão
O risco de inundações é o que ocorre com mais frequência em todo o mundo,
com consequências negativas significativamente importantes em termos de perdas
de vidas humanas e impactes na atividade socioeconómica, projetando-se, ainda, o
aumento dos valores extremos de precipitação como consequência das alterações
climáticas e por conseguinte da sua severidade.
Existem evidências na literatura destes eventos na cidade de Coimbra e em todo
o vale a jusante e do desejo antigo de dominar a natureza rebelde do Mondego. A
construção de barragens a montante para produção de energia e controlo de cheias
e as intervenções para regularização fluvial do leito central através da construção de
diques foram uma tentativa para responder aos anseios das populações. Refira-se
em abono da verdade que essa tranquilidade foi garantida durante cerca de duas
dezenas de anos.
As cheias e inundações de 2001, 2016 e, principalmente, de 2019 vieram
demonstrar, contudo, que o tão procurado domínio do Mondego pelo Homem nunca
foi além de uma vitória passageira. De facto, as medidas estruturais introduzidas
– construção de barragens para controlo de cheias e diques para a regularização
fluvial - revelaram-se insuficientes para a resolução do problema, afigurando-se
necessário complementá-las com medidas não-estruturais ao nível do ordenamento
do território, informação, formação e sensibilização das populações para o seu
envolvimento em todo o processo e introduzir novos mecanismos na proteção
e prevenção de inundações no domínio do aviso, alerta, evacuação e gestão da
emergência, contribuindo, assim, para a construção de comunidades mais resilientes
ao risco de inundações.
É certo que o sistema hidráulico implementado se tem revelado importante
no controlo de cheias. Os eventos referidos vieram demonstrar que o risco nulo é
um objetivo utópico, que a destruição/reconstrução frequente das infraestruturas
se pode tornar financeiramente incomportável para o erário público, havendo,
pois, necessidade de revisitar o projeto hidráulico e incrementar a abordagem
não-estrutural no domínio da perceção do risco, uso e ocupação do solo em áreas
inundáveis, resistência dos materiais ou mesmo deslocalização de populações.
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Do ponto de vista da resposta de proteção civil e tendo em conta o histórico
das ocorrências e a experiencia adquirida na coordenação e comando das operações,
particularmente nos eventos de 2016 e 2019, propõe-se:
•

Uma nova abordagem nos níveis de defesa contra cheias da albufeira da Aguieira
em situações de previsão de eventos excecionais e períodos prolongados de
pluviosidade (Proposta 1);

•

Novos mecanismos de aviso, alerta e evacuação assentes em mensagens de
telemóvel (Proposta 2);

•

Matriz de decisão operacional que enquadra um conjunto de orientações
fundamentais à gestão da emergência (Proposta 3).
Em suma, ao longo do presente artigo quisemos dar uma perspetiva da

afetação dos eventos hidrológicos nas populações ribeirinhas do Baixo Mondego,
apresentando um conjunto de propostas que resultaram da nossa experiencia no
decurso da gestão da emergência enquanto comandante distrital da proteção civil.
Um dos objetivos e domínios de atuação da atividade da proteção civil é
a avaliação de riscos e vulnerabilidades e a sua evolução no tempo e no espaço.
Assim, se o problema é diferente, as soluções não podem ser exatamente as mesmas
do passado. No entanto, as propostas aqui preconizadas são apenas mais um
passo no caminho a percorrer. É importante, pois, que em termos de trabalhos
futuros possam ser desenvolvidas novas linhas de conhecimento para apoio das
populações e entidades e organismos que concorrem para a segurança de pessoas
e bens. Por exemplo, do ponto de vista científico e técnico será fundamental a
validação da proposta 1 - redução do nível de defesa contra cheias da cota 117,00
para a cota 115,00 (ou outra) durante o período historicamente vulnerável e
promover a articulação efetiva das diferentes cartografias das áreas inundáveis no
Baixo Mondego, de modo a delimitar uma nova cartografia para o pior cenário de
rutura de diques em diferentes segmentos ou blocos hidráulicos. Esta cartografia é
fundamental para o planeamento de emergência de proteção civil e consequente
mais-valia no apoio à decisão operacional.
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Série
E st u 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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