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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
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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
14

As Cheias e o Risco
de Inundações no
Baixo Mondego
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Resumo: Apoios financeiros concedidos pelo POSEUR (Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos) através do Fundo
de Coesão para financiamento de projetos que visam a redução do
risco de Cheias e Inundações, com especial incidência nos localizados
na Bacia Hidrográfica do Mondego.
Palavras‑chave: Apoios financeiros, POSEUR, cheias, inundações, rio Mondego.
Abstract: Financial support granted by POSEUR (Sustainability and Efficiency
in the Use of Resources Operational Program) through the Cohesion
Fund to finance projects aimed at reducing the risk of floods, with
special focus on those located in the Mondego River Basin
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Introdução
Com este texto pretendo transpor da forma mais fiel possível, o sentido geral
da minha intervenção e apresentação de suporte na Mesa Redonda realizada no
XIV Encontro Nacional de Riscos, subordinado ao tema, “Investimento do POSEUR
na Redução de Riscos de Cheias e Inundações. O Exemplo do Baixo Mondego”, e que
incidiu, apenas, no 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, que são precisamente os de maior
dimensão no Programa Operacional (fig. 1).

Fig. 1 - Pormenor da intervenção no XIV Encontro Nacional de Riscos.
Fig. 1 - Detail of presentation at the 14th National Meeting on Risks.

Analisar os financiamentos comunitários atribuídos a intervenções estruturais, de
natureza não recorrente, para a desobstrução, regularização fluvial e controlo de cheias
em zonas de inundações e de danos elevados, como medidas preventivas de futuros
eventos tendencialmente mais frequentes e de maior intensidade, é o principal objetivo.
Desde logo, importa sublinhar que as funções da Autoridade de Gestão (AG) do
POSEUR são essencialmente de gestão de fundos comunitários. A AG não é uma
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estrutura especializada em políticas sectoriais, não se pronunciando, portanto, sobre
questões de natureza técnica que possam surgir no decurso da sua atuação.
Sempre que as matérias o justifiquem, procuramos estabelecer parcerias,
protocolos e outras formas de cooperação com as entidades sectoriais competentes,
de modo a que a AG possa desempenhar cabalmente a sua missão (na área em
apreciação, de Controlo de Riscos de Cheias e Inundações, a nossa referência é a APA –
Agência Portuguesa do Ambiente).

Nota Genérica sobre o financiamento comunitário
Começo por sublinhar a relevância da solidariedade dos países da União
Europeia que nas últimas décadas, através dos fundos europeus estruturais
e de investimento, têm contribuído de forma muito significativa para o
desenvolvimento de Portugal e para a coesão das suas regiões, bem como para a
evolução positiva da qualidade de vida da população portuguesa nos últimos anos
que se deve também, em muita larga medida, ao facto de estarmos integrados no
espeço europeu.

Nota sobre o enquadramento dos apoios financeiros concedidos pelo POSEUR
No Portugal2020, o POSEUR é o Programa Temático da Sustentabilidade,
com aplicação em todo o território nacional, Continente e Regiões Autónomas da
Madeira e dos Açores.
É financiado pelo Fundo de Coesão, dispondo presentemente de uma dotação
financeira de 2,2 mil milhões de euros.
Acrescento que na área ambiental, os Programas Operacionais Regionais (POR)
também financiam projetos através do FEDER, se bem que as tipologias sejam
diferentes das elegíveis no POSEUR.
O Programa Operacional organiza-se em torno de 3 Eixos prioritários com as
seguintes dotações financeiras (fig. 2):
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Fig. 2 - POSEUR: Dotações financeiras de alguns eixos.
Fig. 2 - POSEUR: Financial allocations for some areas.

•

Eixo 1 – Eficiência Energética e Mobilidade, 737 M€;

•

Eixo 2 – Adaptação às Alterações Climáticas e Gestão e Prevenção de
Riscos, 28 M€;

•

Eixo 3 – Proteger o Ambiente, 993 M€;

•

Eixo 4 – Assistência Técnica (interno) 045 M€.

Para abordar o tema proposto ao POSEUR para esta Mesa Redonda, vou fixar-me
no Eixo 2, “Promover a Adaptação às Alterações Climáticas e a Gestão e Prevenção de Riscos”.
Todo o conjunto das áreas de intervenção que compõem o Eixo 2 visa uma
resposta global a riscos resultantes de fenómenos climáticos excecionais potenciados
pelas alterações climáticas: cheias e inundações, incêndios florestais, erosão costeira,
derrocadas e outras catástrofes.
Sistematizando, as Prioridades de Investimento são,
 Adaptação às Alterações Climáticas,
 Erosão Costeira,
 Incêndios Florestais e Redes de Defesa da Floresta contra Incêndios,
 Protecção contra Riscos de Cheias e Inundações, e
 Acidentes graves (p.e., derrocadas), Instrumentos de Planeamento e Ações Inovadoras.
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Acrescento que as dotações financeiras mencionadas no dispositivo são
meramente indicativas; ou seja, podem ser alteradas ao longo do Quadro Financeiro
Plurianual ou ajustadas à medida das necessidades pelas autoridades nacionais, com
contrapartidas dento do próprio Eixo II.
Interessa-nos sobretudo a PI Prevenção e Gestão de Riscos de Cheias e Inundações,
cujas regras de aplicação são detalhadas na Secção 12 do Regulamento Específico
(Portaria n.º 332/2018, de 24 de Dezembro) sob a designação de “Adaptação às
Alterações Climáticas e Prevenção e Gestão de Riscos” (fig. 3).

Fig. 3 - POSEUR: Eixo 2, de adpatação às alterações climáticas e à prevenção e gestão de riscos.
Fig. 3 - POSEUR: Area 2, adaptation to climate change and risk prevention and management.

Realço que o Regulamento Específico é, de facto, o instrumento legal
por excelência, que especifica e detalha as «condições» em que que o Fundo
de Coesão pode ser atribuído para financiamento de projetos, baseado
sempre, nas disposições de carácter mais genérico que constam do texto do
Programa Operacional.
A imagem anterior retrata as atuais dotações financeiras de cada PI
do Eixo II que, nesta fase, já se situam num nível de compromisso muito
próximo de 100 %.
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No caso do domínio Prevenção contra Riscos de Cheias e Inundações o Fundo de
Coesão afeto a operações no território continental é de 67,0 M€ a que acresce o
financiamento destinado a projetos desenvolvidos na RAM (92,7 M€).
O elevado montante de Fundo de Coesão para as intervenções que visam a
redução de cheias e inundações na RAM resulta do grau de risco existente na
Madeira, confirmados por estudos e planos que decorreram das graves inundações
de 2010.

Critérios Específicos de Elegibilidade das Operações
As operações apoiadas pelo POSEUR no domínio Prevenção e Gestão de
Riscos de Cheias e Inundações deverão cumprir os seguintes critérios específicos
de elegibilidade:
•

Localizadas em territórios identificados no sistema WISE (existem 22 zonas
críticas assinaladas de inundações frequentes e danos elevados), abrangendo
também, as áreas de impacto direto a montante e a jusante dessas zonas,

•

As medidas concretas que constam dos projetos dos promotores deverão
ter enquadramento no PGRI – Plano de Gestão de Risco de Inundações,

•

Obtenção de parecer favorável da APA, na qualidade de autoridade
nacional sectorial.

Cabe igualmente à APA, a gestão, atualização e revisão dos dois instrumentos
anteriormente indicados (fig. 4).
As entidades beneficiárias das operações financiadas pelo Fundo de Coesão poderão ser a própria APA, os Municípios e as suas associações (CIM e
Áreas Metropolitanas).
Uma nota adicional para esclarecer que os apoios concedidos pelo POSEUR
não são direcionados para ações de gestão corrente. Refiro este aspeto pois
habitualmente suscita alguma controvérsia entre a Autoridade de Gestão
e os beneficiários/promotores das operações, visto que nem sempre é fácil
estabelecer uma fronteira clara entre intervenções consideradas estruturais e as
de manutenção.
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Fig. 4 - POSEUR: Critérios de elegibilidade das operações financeiras.
Fig. 4 - POSEUR: Eligibility criteria for financial transactions.

Ponto de situação sobre o Fundo de Coesão atribuído a projetos de Prevenção
e Gestão de Riscos de Cheias e Inundações
Feito o enquadramento das dotações financeiras, passo a referir com maior
detalhe o que foi realizado pelo POSEUR até agora, tendo presente que informar os
cidadãos e prestar contas sobre a aplicação dos FEEI – Fundos Europeus Estruturais
e de Investimento, é um dos deveres das Autoridades de Gestão.
Neste contexto apresento o quadro resumo das subvenções financeiras atribuídas
a operações localizadas no território do Continente (fig. 5):
 28 operações aprovadas resultantes de 4 avisos para apresentação de
candidaturas,
 Os projetos aprovados representam um Investimento Total superior a 82,4
M€, com Fundo de Coesão de 66,8 M€,
 Os financiamentos são concretizados através subvenções não reembolsáveis
com uma taxa base de 85 % sobre as despesas elegíveis,
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Fig. 5 - POSEUR: Ponto de situação dos projetos aprovados para prevenção de cheias e
de inundações.
Fig. 5 - POSEUR: Current status of projects approved for flood and fluvial flood prevention.

 No final do 1.º semestre de 2021, a execução financeira desse conjunto de
projetos é baixa, ronda 47 %, e inclusivamente, compara mal com a taxa de
execução do Eixo II que se situa em 71%,
 Pode concluir-se que os projetos financiados não estão a avançar no terreno
com o ritmo desejável, e inicialmente previsto,
 Das 28 operações aprovadas, 7 encontram-se em situação irregular (3 das quais
situadas na região do Baixo Mondego). Operações que não têm ou a execução
é ainda muito reduzida, inferior a 10 % nos 12 meses seguintes à assinatura
dos Termos de Aceitação,
 À luz da regulamentação aplicável, os apoios comunitários concedidos
a esses projetos poderão vir a ser revogados, caso a situação não evolua
favoravelmente no futuro próximo.
Existe, de facto, um risco sério de que os contratos de financiamento sejam
revogados por incumprimento de execução, sendo de admitir que seja necessário
cancelar o financiamento de operações que não evidenciem viabilidade de conclusão
até ao final do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, não podendo, portanto,
permanecer no PO.
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É o caso de operações aprovadas pela Autoridade de Gestão há mais de um ano,
sem que ainda tenha sido lançado o procedimento para a componente de maior
relevância e em que o respetivo cronograma de execução não evidencia que seja
viável a conclusão do projeto até ao final do 1.º semestre de 2023.
Trata-se sem dúvida, de uma medida de gestão extrema, gravosa e não desejável
pela AG, mas que se justifica, pois, estamos muito perto da fase de encerramento do
Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, sendo que o objetivo da AG POSEUR é,
naturalmente, de que não fique por aplicar qualquer valor/montante do financiamento
comunitário sob gestão.
Concluo que o panorama atual das operações financiadas visando a Prevenção
e Gestão de Riscos de Cheias e Inundações não é muito animador e, nestas
circunstâncias, torna-se difícil fazer um exercício de avaliação consistente e favorável
sobre os resultados alcançados.

Objetivos a alcançar
Os contratos de financiamento com os promotores estabelecem resultados a
alcançar com a realização dos projetos, sendo que as metas fixadas decorrem das
respetivas candidaturas; ou seja,
•

A aprovação das candidaturas implica a contratualização das metas propostas,

•

O modelo de governação do PT2020 prevê a aplicação de penalizações financeiras
caso no final da execução do projeto, os resultados sejam inferiores ao contratado.

Globalmente o conjunto das 28 operações aprovadas representa uma área
superior a 100.000 ha com redução e/ou eliminação do nível de risco de cheias e
inundações, intervenções em 350 kms de leitos de água e perto de 1,5 M pessoas a
beneficiarem de medidas de proteção adicionais (fig. 6).
Uma referência também para os indicadores relacionados com o SVARH
(Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos),
 Trata-se de um investimento operacionalizado pela APA, destinado
a melhorar a eficácia dos alertas de cheias transmitidos através dos
equipamentos instalados, contribuindo assim, para aumentar os níveis de
proteção das populações mais expostas a inundações;
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Fig. 6 - POSEUR: Indicadores aprovados.
Fig. 6 - POSEUR: Approved indicators.

 O investimento inclui a instalação de novos equipamentos e a modernização
dos já existentes na rede (17 equipamentos nas 5 NUTS II) visando
igualmente, a redução de falsos alertas;
 Investimento total = 1,1 M€; FC = 0,9 M€.

Avisos lançados
Entrando em matérias mais específicas na perspetiva do financiamento
comunitário, o POSEUR lançou 4 avisos, convites (2) e concursos (2) (fig. 7):
•

1.º aviso-convite em 2015 dirigido à CIM da Região Aveiro para o Baixo
Vouga Lagunar,

•

2 avisos-concursos em 2016 e 2017 que permitiram a aprovação de 25
candidaturas em todo o território continental, e

•

1 aviso-convite em Fevereiro de 2020, direcionado para a APA, na sequência
das cheias do Rio Mondego de Dezembro de 2019, que resultaram na rutura
de diques e consequentes inundações em especial na zona de Montemor-oVelho; decorre da aprovação do Plano de Ação “Mondego Mais Seguro”,
aprovado pela RCM n.º 2-A/2020, de 3 de Fevereiro.
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Fig. 7 - POSEUR: Avisos lançados.
Fig. 7 - POSEUR: Notices posted.

Continente: implantação territorial – Bacias Hidrográficas
Distribuição das operações aprovadas pelo POSEUR pelas diversas Bacias Hidrográficas (Norte, Centro, LVT e Algarve), com indicação dos montantes envolvidos (fig. 8).

Fig. 8 - POSEUR: Operações aprovadas, por Bacias Hidrográficas.
Fig. 8 - POSEUR: Approved Operations, for Hydrographic Basins.
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A análise deste quadro mostra a relevância dos apoios atribuídos a projetos
localizados na Bacia do Mondego no que respeita ao montante dos investimentos e
dos financiamentos concedidos através do Fundo de Coesão.
Um parêntesis para assinalar que, por exemplo, nas Bacias do Tejo e do Vouga
predominam intervenções de reconstrução de diques e comportas; na Bacia do Mondego, na
zona da cidade de Coimbra, têm especial importância as intervenções de desassoreamento.
No conjunto das 28 operações há também outro tipo de intervenções,
•

Limpeza de leitos e margens (vegetação e/ou materiais),

•

Ações para redução da impermeabilização de solos através da rearborização das margens em zonas críticas, etc.

Projetos aprovados na Bacia Hidrográfica do Mondego
Mapeamento das operações na Região Centro
Identificação de 11 operações financiadas pelo POSEUR na Região Centro (fig. 9):
•

4 na Bacia do Vouga – zonas de Aveiro e de Águeda, e

•

7 na sub-região “Baixo Mondego”.

Fig. 9 - POSEUR: Localização das operações financiadas na região Centro.
Fig. 9 - POSEUR: Location of financed operations in the Centro Region.
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Listagem das operações aprovadas na Região Centro
O quadro seguinte identifica os promotores dos investimentos financiados e
montantes aprovados (fig. 10).

Fig. 10 - POSEUR: Projetos aprovados na Região Centro.
Fig. 10 - POSEUR: Projects approved in the Centro Region.

No que respeita ao Baixo Mondego, são 7 as operações financiadas, que representam um Investimento total superior a 36 M€ e Fundo de Coesão de cerca de 29 M€.
Os promotores são a APA (4 operações) e os Municípios de Coimbra, Montemor-o-Velho e de Condeixa-a-Nova.
A execução física e financeira das 7 operações localizadas no Baixo Mondego decorre a ritmos muito diferenciados (variando entre 0%, projetos ainda não iniciadas
e 100%, projetos concluídos fisicamente).
Neste momento importa assinalar que existem 3 projetos promovidos pela APA
com atrasos significativos, situação que naturalmente preocupa a Autoridade de Gestão enquanto entidade responsável pela gestão dos financiamentos comunitários.
 Regularização Rio Arunca com execução residual (0,5 %);
 Aproveitamento Hidráulico do Mondego - Regularização Rio Pranto peração
ainda não iniciada;
 Intervenções Mondego Mais Seguro - Leito Central do Mondego e Leito Periférico
Direito operação ainda não iniciada.
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Relativamente a estas 3 operações, o Fundo de Coesão comprometido é de
cerca de 15 M€; ou seja, um valor superior a 22 % da totalidade da dotação
financeira da PI – Prevenção contra Riscos de Cheias e Inundações (67 M€).
Constata-se que o arranque efetivo das operações no terreno é extremamente
demorado, sendo necessário realizar previamente, um conjunto muito vasto
de procedimentos que nem sempre, são controláveis pelos promotores no
que respeita a prazos (projetos, elaboração dos cadernos de encargos, contratação
pública, obtenção de visto do Tribunal de Contas, autorizações várias do Ministério
das Finanças, etc.).
Dou alguns exemplos,
•

O projeto para Regularização do Rio Arunca foi aprovado em Dezembro de
2017 e, chegados a Julho de 2021, a execução é apenas residual (0,5%),

•

Os dois últimos projetos referenciados no quadro foram aprovados pela
AG POSEUR no final do 1.º semestre de 2020 (há cerca de 1 ano,
portanto), na sequência das inundações de Dezembro de 2019 e ainda
não estão em fase de execução no terreno.

À Autoridade de Gestão do POSEUR compete monitorizar, sinalizar as
situações e alertar as autoridades nacionais e os promotores para os riscos de
“incumprimento” e consequências que daí possam advir, como aliás, tem sido
efetuado com regularidade.

Baixo Mondego: resultados das operações aprovadas
Pressupondo a efetiva execução de todas as intervenções e ações incluídas
nos 7 projetos localizados no Baixo Mondego, os resultados a alcançar serão
(fig. 11):
•

Território superior a 75.000 ha com intervenções para redução de Riscos
de Cheias e Inundações,

•

População de cerca de meio milhão de pessoas cuja proteção é melhorada, e

•

Perto de 190 kms de leitos de água intervencionados.
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Fig. 11 - POSEUR: Resultados dos indicadores aprovados para o Baixo Mondego.
Fig. 11 - POSEUR: Results of the approved indicators for Baixo Mondego.

Conclusão
Apesar da elevada dimensão dos apoios aprovados pelo POSEUR para
financiamento de projetos no Baixo Mondego (Fundo de Coesão superior a 29
milhões de euros), nesta fase verificam-se atrasos na execução física e financeira
das operações que podem comprometer a efetiva conclusão no atual período de
programação dos fundos comunitários que decorre até final de 2023.
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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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