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A costa é um dos bens mais prezados em

Portugal. Aliás, as praias. As temperatu-
ras amenas a isso habituaram, mas não

o suficiente para o país ter uma "base de

dados fiável" ou "mapas de altimetria" de

toda a zona costeira. Filipe Duarte San-

tos falou ao í com tanto de lamento como
de conhecimento, o mesmo que empres-
tou ao último relatório da Agência Euro-

peia do Ambiente, que delineou o cami-
nho para uma futura gestão integrada das

zonas costeiras. É um plano que a Comis-
são Europeia já prevê inserir numa nova
directiva que obrigará os estados-mem-
bros a agir. E o coordenador do Centre
for Climate Change Impacts, Adaptation
and Modellingm da Universidade de Lis-

boam acabou por concordar que Portu-

gal só reage quando é empurrado.
Os portugueses preocupam-se com as

zonas costeiras ou apenas se lembram
delas quando chega o Verão?
A nossa costa é um grande atractivo, não
é? A população dos municípios que têm
fronteira com o mar aumentou muito.
Temos praias e uma costa lindíssimas,
além de terem um grande valor económi-
co associado ao turismo interno e exter-
no. Mas também existem vulnerabilida-
des que resultam em grande parte de fenó-

menos de erosão. Certos troços da nossa
linha de costa estão a recuar já vários
metros por ano. Só não recuam mais devi-

do a certas infra-estruturas já montadas,

como paredões ou esporões, que impe-
dem o avanço do mar. Há consenso em

relação à necessidade de proteger as nos-

sas zonas costeiras, mas na prática é notó-

ria a fragmentação da governação, que se

divide por um número grande de entida-
des.

A maioria da população vive no litoral.

Qual é a melhor forma de sensibilizar as

pessoas para este problema?
Já realizámos um estudo no qual o objec-
tivo era fazer mapas de risco de três locais

particularmente vulneráveis: a Costa da

Caparica, a Vaqueira e Quarteira O objec-
tivo era dialogar com stakeholders sobre

o risco de inundação crescente nestes três

locais, e depois falar com as populações.
Tanto com pescadores como com os pro-
prietários de pequenos negócios e empre-
sas directamente ligados ao mar e à zona
costeira
E que reacção obtiveram?
As pessoas já sentem uma alteração mui-
to significativa do que se vai passando na

praia e na costa. Quando fomos à Capari-
ca, havia pessoas com mais de 60 ou 70

anos que se lembravam de quando o areal
tinha centenas de metros até se chegar à

água. As pessoas sentem as mudanças e

também sentem a eficácia ou o fracasso
das medidas que vão sendo experimenta-
das à base da tentativa e erro. É muito difí-

cil conhecer a dinâmica costeira.

Mas é possível definir medidas concre-

tas a aplicar, sem margem de erro?
É sempre possível, e as intervenções que
já estão a ser feitas provam-no: como a

praia de Ancão, no Algarve, ou S. Pedro
de Moei, em Leiria. Mas estas interven-

ções vão tornar-se cada vez mais caras,

urgentes e frequentes. Isto não é um pro-
blema só português. É de todos os países
em que uma parte significativa da costa é

baixa É um problema que exige uma adap-

tação, e não apenas reacção.
Em Fevereiro de 2012 disse que era
urgente o país adaptar-se. Nota progres-
sos desde então?
O aspecto mais preocupante na nossa cos-

ta é a erosão, sobretudo provocada por se

verificar hoje menos transporte de sedi-

mentos pelos rios, devido às barragens
construídas. É essa falta de alimentação
por sedimentos que em grande parte pro-
voca essa erosão. É o caso da Nazaré ou

de toda a costa para norte, em sítios como
a Vaqueira É isso que está em causa.

Então faz-se mais para provocar do que
para evitar esta erosão?
Em Portugal têm-se tomado medidas, mas
sobretudo reactivas. Veja-se a Costa da

Caparica. Existe um problema de erosão

bastante acentuado e o que se tem feito é

tentar evitar que várias zonas sejam des-

truídas pelo avanço do mar, gastando-se
milhões para isso. O problema é extrema-
mente difícil e provavelmente a única solu-

ção seria construir uma duna artificial de

cimento. É possível proteger a nossa cos-

ta como fazem os holandeses, mas é mui-
to caro. E nesta altura mais difícil se tor-
na.
Nada disso impede que haja prevenção.
É necessário seleccionar. É preciso deci-
dir quais as áreas onde vamos fazer uma
protecção robusta contra a subida do nível

médio do mar. E aqui é muito importan-
te a participação de pessoas a nível local.

Como é que nos adaptamos a uma coisa
causada pela natureza?



O investigador da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa
alerta para o risco de três zonas
costeiras particularmente vulnerá-
veis: a Costa da Caparica, a Vaquei-
ra e Quarteira
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"A erosão da costa
portuguesa é um

problema que exige
adaptação e não

só reacção"

"Temos grande
dificuldade em

concretizar, em aprovar
projectos e acelerar os

procedimentos"

"É notória a
fragmentação da

governação, que se
divide por um número

grande de entidades"

"As medidas que são

experimentadas assentam
na tentativa e erro. Falta

uma base de dados fiável
da zona costeira"



Há três formas de adaptação: a robusta,
construindo infra-estruturas pesadas; a

acomodada, que no fundo é uma adapta-
ção mais leve, pondo-nos no lado da natu-
reza, utilizando as dunas, por exemplo, o

que implica a sua preservação, e que não
se construa em zonas próximas do mar.
O outro tipo de estratégia, à qual só se

recorre em última instância, é a retirada.
O que é mau se vier a acontecer.
O mar não vence sempre?
Evidentemente, e há casas que já estão em

perigo. A tempestade que varreu o Norte
da Europa [Reino Unido, Escandinávia,

Bélgica, Holanda e Alemanha chegaram
a estar em alerta máximo], há uma ou
duas semanas, teve uma intensidade com-

parável com a de outra que ocorreu na
Holanda em 1956. E aqui chegamos a um
exemplo de boas notícias. Depois desse

evento tomaram-se medidas que evitaram

que esta recente tempestade causasse uma
catástrofe comparável. Um sinal de que
se podem implementar medidas de adap-
tação para reduzir o risco.

Falta a tal gestão integrada que a CE

pretende criar?
Já existe o conceito e há muitos estudos

sobre isso, até na UE. Mas na prática podia
ser feito muito mais. Os estados-membros
têm diferentes legislações sobre a zona
costeira e na Europa há locais mais vul-
neráveis à erosão e à subida do nível médio
do mar - ou seja, a tudo aquilo que tem a

ver com as alterações climáticas.
Os problemas são iguais em todo o lado

ou o caso de Portugal é especial?
É importante ter presente que desde a

revolução industrial, o nível médio global
do mar - e aqui insisto na palavra "global"
- subiu cerca de 20 centímetros [com a

mão ilustra a medida], uma coisa relati-
vamente pequena. Agora, num determi-
nado ponto da costa, seja ela onde for no
mundo, o que interessa é a variação do
nível do mar localmente. E aí há que com-

por a subida do nível médio global do mar
com os deslocamentos verticais da zona
costeira, que podem ser de elevação ou
subsidência [afundamento].
Como?
No século passado o nível subiu 17 centí-

metros em termos globais. Ou seja, 1,7
milímetros por ano. Actualmente está a
subir à volta dos 3,5 ao ano. Há, portanto,
uma aceleração da subida. Existem regiões
do mundo onde a costa está a subir. É o

caso da Escandinávia, onde, com o derre-

timento de gelo, a terra fica com menos

peso e vai-se elevando. Portugal não tem
movimentos significativos da costa Aqui-
lo que se regista como variação nos maré-

grafos é próximo do registo global. Mas
há zonas no mundo em que isto não é

assim. O último relatório do IPCC indica

que é muito provável que o nível médio
do mar suba mais de meio metro até ao

final do século.

E o que tem Portugal a ganhar com uma
gestão integrada a nível europeu?
Há um maior risco de perda de terreno
nas pequenas praias encastradas, e Por-

tugal tem muito a beneficiar se tiver uma
estratégia de gestão integrada da zona cos-

teira, com responsabilidades bem defini-
das e atribuídas, além da cooperação acti-

va entre as várias entidades com essas res-

ponsabilidades. O que hoje não existe.

A criação de um plano que vincule todos

os estados-membros é uma forma de

obrigar o governo a actuar?
Certo, e essa tem sido uma característica
dos últimos tempos. Uma parte significa-
tiva das nossas políticas ambientais tem
sido impulsionada pela UE.
Só reagimos quando somos empurrados?
Exacto, mas isso não quer dizer que não
se façam também coisas bem feitas. Estas
directrizes da UE acabam por suscitar
mais atenção em Portugal.
O comissário do Ambiente disse que a
directiva ia melhorar a qualidade de
vida nas zonas costeiras. Quando come-

çarão os portugueses a notar diferen-

ças?
Temos de ser optimistas. Aquilo que mui-
tas vezes se vê em Portugal são boas inten-

ções: as leis são adequadas e existe muita
legislação. Mas depois muita coisa se per-
de numa teia burocrática Temos grande
dificuldade em concretizar, em aprovar

projectos e acelerar os procedimentos.
Esta burocracia excessiva não é compatí-

vel com uma gestão integrada e moderna
das zonas costeiras. Sem modernizamos

os métodos de gestão, tudo se torna um
pouco mais difícil.
As cheias em zonas ribeirinhas costu-

mam ser os eventos extremos que mais

queixas despertam nas pessoas. É difícil
convencer as autarquias a agir?
É muito importante o envolvimento das

câmaras e a sensibilização das pessoas.
Mas repare: uma das características mais

importantes das alterações climáticas é

que estes fenómenos meteorológicos extre-

mos têm tendência a ser mais intensos e

frequentes. Hoje o número de dias em que
chove é menor, mas a precipitação média
anual é a mesma. Ou seja, quando chove
é com mais intensidade. E isto afecta toda

a gente.
Os governantes portugueses deviam ler
com atenção este relatório da AEA?
Era interessante termos em Portugal uma
política de gestão integrada da zona cos-

teira, baseada no conhecimento científi-
co. Há várias coisas que ainda não sabe-

mos. Se agora quisesse fazer um estudo
sobre o risco de inundação precisaria de

mapas de altimetria de toda a costa Mapas

que não existem.
Ainda não conhecemos a toda a costa?

Não, e o mais fulcral é termos uma base
de dados fiável sobre a zona costeira. Que
hoje é muito, mas muito incompleta Outro

problema está na batimetria nos fundos
marítimos. A altura das ondas é influen-
ciada pelo fundo do mar. E se não conhe-
cemos bem o fundo não sabemos até onde
é capaz de chegar uma onda após reben-
tar. Algo que não está actualizado.
Este tipo de monitorização é caro?

Não, é muito menos dispendioso do que
aplicar medidas reactivas. Mas sem dados

só é possível fazer coisas que não ficam
optimizadas. E esta directiva vai conven-
cer os países-membros a gastarem dinhei-
ro a monitorizar a sua costa e a conhecê-
-la E todos temos a ganhar se isto come-

çar a ser feito em Portugal. Até o turismo
- afinal a nossa costa e as praias são o prin-
cipal atractivo do país.




