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Na baixa de Albufeira, a água subiu mais dois metros 
no domingo. Prejuízos atingem os milhões de euros 
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CHE AS: 
AS ZONAS DE ALTO 
RISCO NO PAÍS 
Sónla Balasteiro 
sonia.balastelro@solpt 

Estudo da Faculdade de Ciências já ti-
nha identificado Albufeira e Loulé corno 
locais de perigo de inundações.  Peritos 
alertam para riscos em Lisboa, sobretu- 
do na Av. da Liberdade, na baixa de Al- 
gés, no Vale do Mondego e nas margens 
do rio Douro. E pedem às autarquias 
que acabem com os erros urbanísticos. 

F
aro, Loulé, e Albufeira, 
concelhos devastados 
pelas chuvadas do últi-
mo domingo - que em 
Boliqueime, no conce-
lho de Loulé, fizeram 

uma vítima mortal -, já estavam 
identificados como zonas vulnerá-
veis a cheias num estudo do Cli-
mate Change Impacts Adaptation 
and Modeling (CCIAM), da Facul-
dade de Ciências de Lisboa, de 
março de 2014, avançou ao SOL o 
coordenador do trabalho, Filipe 
Duarte Santos. 

Este relatório do CCIAM não foi, 
porém, tido em conta pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), 
para definir as 22 zonas do continen-
te consideradas críticas em termos 
de inundações. Nem Albufeira nem 
Loulé constavam da lista de zonas 
com maior perigo de cheia anuncia-
da em Janeiro pela APA, tendo fica-
do de fora dos planos de gestão de 
riscos de inundações, elaborados 
por esta entidade. Estes planos, que 
deverão entrar em consulta pública 
na próxima semana e nos quais a 
APA prometeu agora incluir Albu-
feira. decorrem de uma diretiva de  

Bruxelas já com oito anos, recorda 
Filipe Duarte Santos, especialista 
em alterações climáticas. «A dire-
tiva é de 2007, mas só agora a 
APA vai apresentar os planos de 
gestão», lamenta, sublinhando ain-
da que esta listagem não «tem em 
conta as alterações climáticas 
que deverão aumentara frequên-
cia de eventos extremos de preci-
pitação em muito pouco tempo», 
como o que se verificou no domin-
go no Algarve (ver texto ao lado). 

O especialista em sistemas de 
drenagem urbana do Instituto Su-
perior Técnico de Lisboa António 
Jorge Monteiro lamenta, por seu 
lado, que a lista da APA inclua zo-
nas com massas de água que podem 
transbordar mas não a zona de Lis-
boa, por exemplo. «Isto é impor-
tante a nível de fundos europeus 
para as obras necessárias», sus-
tenta o investigador que foi um dos 
autores do Plano Geral de Drena-
gem de Lisboa (PGDL). 

O projeto do CCIAM, concluído 
no ano passado - e o primeiro reali-
zado em Portugal sobre as vulnera-
bilidades do território a cheias em 
cenário de alterações climáticas -  

estudou pormenorizadamente cin-
co centros fortemente urbanizados 
em termos de risco de danos asso-
ciado a essa predisposição para en, 
cherem. Foram escolhidos, expli-
cou ao SOL o também investigador 
do CCIAM Pedro Garrett, «pelo po-
tencial de danos causados nas in-
fraestruturas» existentes. 

No norte, a equipa que elaborou 
as Cartas de Inundações e Risco em 
Cenários de Alterações Climáticas  
(CIRAC) identificou as zonas com 
maior risco no Porto e em Gaia; no 
centro, em Coimbra e, mais a sul, 
em Lisboa e Algés. Mas foram iden-
tificadas outras com vulnerabilida-
de «considerável», diz Garrett: 
Condeixa-a-Nova, no distrito de 
Coimbra e todo o vale do Mondego, 
a zona da ria de Aveiro, Oliveira de 
Azeméis são as principais. 

Barragens ameaçam Domo 
As margens do rio Douro estão es-
pecialmente sujeitas a cheias - in-
cluindo toda a baixa da cidade do 
Porto e, na margem de Gaia, as po-
voações de São Pedro da Murada, 
Areinho e ainda a frente ribeirinha 
de Santa Marinha, onde se locali- 

26 câmaras 
estão a prepa-
rarar medidas 
de adaptação 
a fenómenos 
climáticos 
extremos 

zam as caves do vinho do Porto. Em 
risco surgem também cidades como 
a Régua ou Paredes. O problema re-
sulta «das barragens existentes a 
montante do rio», refere o especia-
lista do CCIAM Pedro Garrett. 

Em causa, explica o investigador, 
está o facto de «quando as barra-
gens ficam cheias, a EDP e a APA 
fazerem descargas de água que 
provocam um aumento da mas-
sa de água do rio Douro». O resul-
tado é que, ciclicamente, as estru-
turas erguidas sobre essas  margens 
ficam cheias de água. 

Coimbra foi outra das cidades 
analisadas pela equipa de investiga-
dores. E também no caso da cidade 
dos estudantes a pressão urbanísti-
ca coloca pessoas e bens sob a amea-
ça da água. <goda a zona nova de 
Coimbra, incluindo o estádio, 
tem uma elevada vulnerabilida-
de», revela Pedro Garrett Mais uma 
vez devido à expansão urbana sem 
sistemas de drenagem corretamen-
te dimensionados. «Primeiro cons-
trói-se, depois dimensiona-se, 
quando deveria ser precisamen-
te o contrário», critica o cientista. 

Lisboa e Algas construídas 
sobre ribeiras 
Na capital, os investigadores apon-
tam várias zonas como sendo de  

'alto risco', com inundações fre-
quentes: a do vale de Alcântara; a do 
vale de Chelas ou a da Baixa, que 
'sobe' através da Avenida da Liber-
dade (antiga Ribeira de Valverde ou 
de Santo Antão) e a Avenida Almi-
rante Reis (antiga Ribeira de Ar-
roios). Mas a mais suscetível a 
cheias é Avenida da Liberdade con-
clui o CIRAC: «A área com valores 
mais elevados corresponde ao 
troço da bacia designado por Av. 
da Liberdade onde a rede de dre-
nagem não é tão eficaz em situa-
ções de chuva torrencial, existin-
do várias zonas deprimidas e de 
acumulação de água, como por 
exemplo a Rua das Pretas ou a 
Rua das Portas de Santo Antão». 

Questionada pelo SOL, fonte ofi-
cial da Câmara Municipal de Lis-
boa assegurou que o PGDL - cuja 
falta de aplicação, recorde-se, colo-
cou António Costa debaixo de fogo, 
quando ocorreram inundações há 
um ano, transformando a cidade 
num lago- «está concluído» , o que 
não significa que o problema este-
ja resolvido. 

No total, serão investidos 180 mi-
lhões de euros na rede de drenagem 
da capital. Cem milhões entre o pró-
ximo ano e 2019; e os restantes en-
tre 2020 e 2030. 

Isto através de um empréstimo 
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Prejuízos no comércio de Albufeira ainda por apurar 

contraído no Banco Europeu de In-
vestimento, de valores atribuídos 
pelo programa europeu de desen-
volvimento Portugal 2020 (PO 
SEUR) e de verbas da própria au-
tarquia. 

Tal como a capital, também a 
vizinha Algés é uma das «zonas 
onde as inundações ocorrem 
com bastante frequência, for-
temente influenciadas pelas 
marés e restantes condições ve-
rificadas no rio [Tejo]», notam 
os investigadores no CIRAC. «Na 
última década são de especial 
relevância duas inundações 
que ocorreram no espaço de 
dois meses ». O motivo? A Ribei-
ra de Algés «canalizada, passan-
do no subsolo da baixa de Al-
gés e desaguando no Tejo». 
Também neste caso, a baixa é a 
zona de maior risco. 

Mmilolplos a adaptar-se 
Até agora, concordam os especia-
listas ouvidos pelo SOL, num país 
especialmente vulnerável aos ca-
prichos da natureza, a questão 
prende-se com a falta de ordena-
mento do território que tenha em 
conta as linhas de água. António 
Monteiro sublinha que esta catás-
trofe em Albufeira «nem sequer 
é anormal no clima que te- 

mos». Ou seja, «ocorreu ainda 
sem ser uma consequência das 
alterações climáticas. A última 
tinha sido há 50 anos». Porém, 
nos próximos anos, estes fenóme-
nos deverão ocorrer com maior 
frequência. A solução passa, avi-
sa o especialista, por deixar de 
«cometer erros urbanísticos 
como construir sem ter em con-
ta as linhas de água». Outros 
passos fundamentais em termos 
de planeamento são passar a «ter 
mais espaços verdes, que dre-
nem naturalmente a água nas 
cidades e canais que transpor-
tem a água para o mar, das ba-
cias de retenção». 

Pontos que já estão a ser pla-
neados por uma rede de municí-
pios do ClimaAdapt.Local, que 
arrancou em fevereiro, envol-
vendo 26 municípios portugue-
ses. «A ideia», sintetiza Sérgio 
Barroso, que coordena ao nível 
municipal o projeto financiado 
pelos EEA Grants em 1,5 mi-
lhões de euros, é, no que diz res-
peito às cheias, «intensificar a 
redução da construção, redu-
zir as áreas impermeabiliza-
das em leitos de cheia, redi-
mensionar as redes de drena-
gem de chuvas e criar bacias 
de retenção». 

Enxurrada 
na Madeira 
custou 
141 milhões 
313 milhões de ouros. 
Este é o total pago pelas 
seguradoras por catás-
trofes naturais desde 
2006, segundo dados da 
Associação Portuguesa 
de Seguradores. A 
enxurrada de 2010 na 
Madeira, que arrastou 
casas, árvores e lama 
pelas encostas da Ilha, 
foi a que absorveu a 
maior parte do montante 
pago pelas companhias 
de seguros, num valor 
que ascendeu aos 141,2 
milhões de ouros, envol-
vendo 2.339 sinistros. Já 
em 2013, o temporal que 
varreu o continente de 
norte a sul, com 47.628 
ocorrências registadas, 
obrigou as seguradoras 
a cobrir 100,2 milhões 
de euros em prejuízos. 
No ano passado, o valor 
pago entre temporais 
ocorridos entre abril e 
julho ascendeu aos 11 
milhões de ouros, a que 
se soma 1,5 milhões de 
ouros em inundações 
nas Caldas da Rainha, 
Lisboa e Lourinhã, num 
total de 6.033 sinistros 
cobertos por seguros 
contabilizados. Nos 
dados da APS, outro 
momento relevante foi a 
tempestade que varreu 
a zona Oeste, a 23 de 
dezembro de 2009: só 
nesse dia, ocorreram 
3.439 sinistros que obri-
garam as empresas a 
pagar 23,5 milhões de 
ouros por bens perdi-
dos. Se se pensar que 
muitos dos bens não são 
cobertos por seguros 
- situação, aliás, vivida 
por muitos dos comer-
ciantes do Algarve -, 
quantidade de fenóme-
nos meteorológicos 
extremos no país é 
assustadora. 

S.B. 

A declaração de calamidade públi-
ca - equacionada pela Cámara de 
Albufeira - pode não ser a melhor 
forma de ajudar os comerciantes a 
cobrir os milhões de euros de pre-
juízos causados pelas violentas 
cheias de domingo. A opinião é do 
presidente da Associação do Co-
mércio e Serviços da Região do Al-
garve, Vítor Guerreiro, que consi-
dera que esta opção «poderá levar 
as seguradoras a não quererem 
assumir responsabilidades». 

Além disso, acrescenta ao SOL, 
«calamidade é uma palavra que 
pode assustar turistas». Por isso, 
Vítor Guerreiro defende que autar-
cas, comerciantes e Governo se 
sentem à mesma mesa para avaliar 
as várias soluções: «Até porque 
este é um problema de todos». 

Três dias depois da fúria das 
águas ter varrido a baixa de Albu-
feira, alagando lojas, restaurantes 
e habitações, dezenas de comer-
ciantes ainda fazem contas à vida 
e muitos nem sabem se voltarão a 
abrir. O sentimento é de frustração, 
conta Vítor Guerreiro, que tem 
percorrido o cenário de devasta-
ção. Mas também de revolta. «As 
pessoas estão num edificado le-
galizado, têm todas as licenças, 
acham que está tudo bem. Mas 
depois não está nada bem por-
que lhes escondem que isto pode 
acontecer», diz Vítor Guerreiro. 
O empresário garante que as enti-
dades públicas conhecem há mui- 

to o risco de Albufeira, bem como 
noutras zonas do Algarve, onde 
muitos edificios foram construídos 
em leitos de cheia ou ribeiras. 

A autarquia diz que o problema 
é antigo, de ordem urbanística, e 
afirma que os alertas e a preven-
ção permitiram «evitar% desgra-
ças maiores. Fbnte oficial da câma-
ra assegurou ao SOL que os cerca 
de 200 lojistas foram avisados por e-
-mail e SMS do risco de cheias e a 
prova disso é que a proteção civil 
só «fez 30 resgates». Vítor Guer-
reiro confirma os avisos aos co-
merciantes, mas reconhece que 
nem todos os levaram a sério. 

Não hã rede de drenagem que 
aguente chuvas tão Intensas 
Óscar Pereira, investigador da Uni-
versidade do Algarve, também su-
blinha o risco de zonas como Albu-
feira, «onde a bacia hidrográfi-
ca está toda impermeabilizada 
[com construção], não há infiltra-
ção nem capacidade de escoa-
mento». O geógrafo reconhece que 
foram feitos melhoramentos na 
rede de drenagem nos últimos 
anos, mas admite que é «extrema-
mente difícil adequar uma es-
trutura a este tipo de descar-
gas». Ou seja, não há sistema que 
suporte tanta chuva, em tão pouco 
tempo e a escorrer tão depressa. A 
solução é «desafetar a zona de 
cheia, algo com efeitos sociais, 
económicos enormíssimos». 

Calamidade pode 
prejudicar lojistas 
Rita Carvalho 
rita.carvalho@sol.pt  

Associação do Comércio do Algarve diz que 
opção de decretar calamidade pública pode le-
var seguradoras a não quererem pagar danos. 
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CHEIAS AS ZONAS DE ALTO RISCO NO PAÍS 
Um estudo da Faculdade de 
Ciências de Lisboa já tinha 
identificado Albufeira e 
Loulé como dois dos locais 
do país sujeitos a maior pe-
rigo de inundações. 

Os especialistas analisa-
ram em pormenor zonas 
identificadas como as de 
maior risco de cheias no 
Porto, Gaia, Coimbra, Lis- 

boa e Algés, em cenários de 
alterações climáticas - num 
país especialmente vulnerá-
vel a estas mudanças. 

É fundamental «olhar 
para as linhas de água e 
deixar de cometer erros 
urbanísticos, a água tem 
de ter saída», avisa o espe-
cialista em drenagem Antó- 
nio Monteiro. Ptig. R4 Água subiu dois metros na Baixa de Albufeira 


