
O primeiro mapa nacional
do risco de inundações

Alerta. Investigadores da Universidade de Lisboa apresentam hoje na Fundação Gulbenkian
estudo que mostra um risco acrescido de cheias, no futuro, no Norte e nas áreas metropolitanas

FILOMENA NAVES

A primeira carta à escala nacional
de vulnerabilidade a inundações
que integra a problemática das al-

terações climáticas, e que mostra

que no futuro há riscos acrescidos
de cheias, sobretudo nas regiões
do Litoral Norte, nas Áreas Metro-

politanas de Lisboa e Porto, no Les-
te algarvio e nos centros urbanos
em geral, é apresentada hoje na
Fundação Gulbenkian, em Lisboa.

Resultado do estudo CIRAC -
Cartas de Inundação e Risco em Ce-
nário de Alterações Climáticas, rea-
lizado pelo grupo de investigação

em alterações climáticas da Facul-
dade de Ciências da Universidade
de Lisboa (CCIAM), liderado por
Filipe Duarte Santos, este mapa e

mais um conjunto de cartas de ris-
co para alguns pontos nevrálgicos
de algumas cidades do País estarão

debate, com representantes da As-



sociação Portuguesa de Seguros
(APS), que financiou o estudo, da
Câmara Municipal de Lisboa, da
Proteção Civil e da Agência Portu-

guesa de Ambiente.
" É a primeira vez que se fazem

em Portugal cartas de risco de inun-
dações tendo em conta o problema
das alterações climáticas, o que é

um avanço significativo", afirmou
ao DN Filipe Duarte Santos, notan-
do que "no futuro há zonas do País,
como a região norte e zonas do

Alentejo, que, apenas pela sua loca-

lização, ficarão com risco de inun-
dação".

O estudo das vulnerabilidades ao
nível nacional combina informa-
ções sobre os solos (a sua maior ou
menor permeabilidade) , a ocupa-
ção do território, em termos de
construções e edifícios, os índices
de precipitação médios para cada
local e os cenários climáticos para
o futuro, de forma que o produto
final é um mapa do País a várias
cores [verinfografia), que mostra
as zonas de maior risco (vermelho,

laranja e amarelo, por ordem de-
crescente de gravidade) e de baixo
risco, a verde.

"Esta mapa à escala nacional,
que não existia até agora, é um ins-
trumento que pode ser utilizado
para questões de planeamento, de
ordenamento do território ou a ava-

liação de risco de futuras constru-

ções pelos diferentes agentes, como
as câmaras municipais ou a segura-
doras", adianta Pedro Garrett, o

coordenador executivo do projeto.
As cheias, em Portugal, estão

tradicionalmente ligadas a erros de
ordenamento do território, sobre-
tudo com a ocupação humana de
leitos de cheia de rios e cursos de

água. Situações de precipitação
mais intensa em invernos chuvo-
sos fazem o resto. Num contexto de

alterações climáticas, com a maior
frequência estimada de fenóme-
nos extremos, como chuvas de

grande intensidade em períodos
de tempo relativamente curtos, a

possibilidade de cheias aumenta

muito e elas podem repetir-se com
mais frequência.

"As alterações climáticas têm
um peso próprio nesta problemá-
tica", nota Pedro Garrett. Além dos

episódios mais frequentes de chu-
vas intensas, "a subida do nível do
mar também vai aumentar o risco
de cheias, sobretudo no Litoral
Norte", explica o investigador.

Os estudos de risco de inunda-
ção feitos pelo CIRAC avaliaram
também algumas zonas em Lis-
boa, Coimbra e Porto, e os dados
mostram que também nesses pon-
tos os efeitos das alterações climá-
ticas se farão sentir [ver infograflà) .

Na zona sul de Coimbra, por exem-
plo, inundações que se repetiriam
uma vez por século poderão passar
a ocorrer a cada 30 anos. Na Baixa
de Lisboa, a conjugação da subida
do nível do mar, com chuvadas
mais intensas em situação de maré
alta serão a receita certa para que
se sucedam mais episódios de

inundações.



 

 

Seguradoras vão adaptar preços a risco de 
inundações devido a mudança do clima 

As companhias de seguros vão adaptar os preços prat icados 
ao grau de perigosidade de cada zona no que se refe re ao 
risco de inundações por causa das alterações do cli ma, 
revelou hoje o presidente da associação do setor. 

Com base num trabalho desenvolvido por investigadores da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, «vamos reorganizar os nossos modelos 
de conhecimento e fazer uma classificação deste risco de uma maneira 
diferente», avançou à agência Lusa Pedro Seixas Vale, da associação do 
setor. 

«Vamos atribuir a todas as zonas do país um grau de perigosidade em 
relação a este risco de inundações e vamos definir de uma forma mais 
correta as tarifas a fazer aos clientes», acrescentou. 

Dinheiro Digital / Lusa 
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Inundações colocam
em risco Lisboa e Porto
¦ Algés, Lisboa, Coimbra, Gaiae
Porto são as áreas mais vulnerá-
veis do País e com maior risco de

inundações em Portugal. A con-
clusão é de um estudo realizado

pela Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa e Asso -

ciação Portuguesa de Segurado-
res, que hoje revelam o primeiro
mapa nacional de risco.

Denominado de 'Cartas de

Inundação e Risco em Cenários

de Alterações Climáticas! opro-
jeto nasce da necessidade de
identificar e mapear zonas vul-
neráveis a inundações, de forma
a sensibilizar a sociedade para a

adoção de medidas de adapta-
ção e de mitigação para minimi-
zar os efeitos adversos das alte -

rações climatéricas. Os invernos
mais rigorosos, com períodos
curtos de chuva intensa, são as

principais ameaças. ¦ J.S.

Alterações climáticas provocam invernos mais rigorosos



Estudo identifica cinco zonas mais vulneráveis a ch eias 
 

 

06h33 // 6 Maio 2014  

As zonas mais vulneráveis a inundações estão no nor te e centro do país, com risco 

de aumentar nos próximos anos, devido às alterações  climáticas, sendo a 

advertência para não construir mais forte no litora l, revelou o investigador Filipe 

Duarte Santos. 

 
Lisboa, 06 mai (Lusa) - O especialista em alterações climáticas coordenou, juntamente com Pedro 

Garrett Lopes, o estudo, que avaliou o risco de inundações em Portugal continental, com uma 

análise mais detalhada em cinco locais selecionados com base na informação existente sobre 

danos causados e densidade demográfica: baixa do Porto, Gaia, Coimbra, baixa de Lisboa e Algés.  

O projeto Cartas de Inundações e de Risco em Cenários de Alterações Climáticas (CIRAC), que será 

hoje divulgado, foi pedido pela Associação Portuguesa de Seguradores e resultou no primeiro 

mapa de vulnerabilidade do país, detetada principalmente em zonas costeiras, mas também em 

vales ou áreas baixas.  

A informação, com cenários climáticos para 2020, 2030, 2050 e 2100, ou seja, até ao final do 

século, vai estar disponível para que todos o possam consultar, desde as autarquias aos 

responsáveis pelos licenciamentos de obras, passando pelos cidadãos que pretendam construir ou 

autoridades de proteção civil.  

"Diria que o litoral é talvez a parte do território em que a advertência para não construir é mais 

forte, mas também estamos a falar de leitos de cheia, todas as zonas baixas que têm risco de 

inundação são áreas onde não se deve construir", explicou à agência Lusa Filipe Duarte Santos.  

Este estudo "identifica as zonas em que é prudente não construir, tendo em conta a possibilidade 

de haver cheias sobretudo no futuro, dado que devido à alteração climática em algumas zonas, 

principalmente no norte do país, a precipitação intensa vai tornar-se mais provável e, 

consequentemente, as cheias poderão tornar-se mais prováveis", alertou.  

"Nestes cinco locais fez-se uma análise do risco de inundação em cenários de alterações 
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climáticas, tendo em conta a mudança do clima, utilizando cenários climáticos até ao fim do 

século, e [fomos] ver quais as consequências das mudanças", disse o especialista.  

 

Os investigadores referem que os eventos de precipitação extrema vão ser mais frequentes, com 

muita chuva em intervalos de tempo relativamente curtos, o que tem como consequência um 

maior risco de inundação.  

Nestas zonas, "baixas e vulneráveis às inundações e onde está grande parte da população 

portuguesa, concentram-se os danos para as companhias seguradoras, causados por inundações".  

"Em termos de mudança climática, os riscos de inundação serão mais fortemente acrescidos, ou 

seja, o risco irá aumentar mais no norte do país do que no sul", ou seja, no futuro, "o risco de 

inundação é maior no norte do país e também em Coimbra, do que em Lisboa e Algés" resumiu 

Filipe Duarte Santos, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.  

Os locais apontados concentram grande parte da população portuguesa, habitações, outras 

construções e infraestruturas, mas também interesses económicos. As inundações provocam 

prejuízos financeiros, mas também danos ambientais.  

 

EA // SO  

Lusa/Fim  
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Há muito trabalho a fazer para evitar 
obras em zonas vulneráveis a cheias  

 

Por Agência Lusa  publicado em 6 Maio 2014 - 08:24
  

"O litoral é, talvez, a parte do território em que a advertência para 
não construir é mais forte, mas também estamos a fa lar de leitos 
de cheia", referiu Filipe Duarte Santos  

O especialista Filipe Duarte Santos defendeu hoje que "ainda há muito 
trabalho a fazer" na sensibilização das autarquias para evitar a 
construção em zonas vulneráveis a inundações, como o litoral ou leitos 
de rios, risco agravado pelas alterações climáticas.  
O projeto Cartas de Inundações e de Risco em Cenários de Alterações 
Climáticas (CIRAC), que será hoje divulgado, foi pedido pela 
Associação Portuguesa de Seguradores e resultou no primeiro mapa de 
vulnerabilidade do país, principalmente em zonas costeiras, mas 
também em vales ou áreas baixas.  
Com base em dados históricos e nos eventos de fenómenos climáticos 
extremos nos últimos anos, o trabalho identificou cinco locais mais 
vulneráveis a inundações: baixa do Porto, Gaia, Coimbra, baixa de 
Lisboa e Algés.  
"Se tivermos a falar do horizonte temporal de 2100, o risco de 
inundação vai aumentar sobretudo no norte do país relativamente ao 
sul, em todas as regiões e povoações em que já existe algum risco", 
disse à agência Lusa o investigador da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa.  
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"Apesar do litoral, da orla costeira ser muito atrativa e de as pessoas 
quererem construir perto do mar, para terem vista e acesso fácil à praia, 
em relação ao futuro isso contém um riscomuito grande", alertou Filipe 
Duarte Santos.  
Quando questionado acerca da sensibilidade da parte das autarquias 
para este problema, respondeu que "ainda há muito trabalho a fazer 
nesse domínio".  
"Estou convencido de que há muitas autarquias no país que já estão 
muito conscientes destes riscos, mas há muito trabalho a fazer porque 
há outras câmaras que não estão ainda sensibilizadas", defendeu o 
especialista.  
Para o investigador, "é importante as pessoas estarem informadas de 
que há uma mudança climática em curso, um processo lento, mas 
irreversível, [pois] as causas não estão a ser combatidas de uma forma 
suficientemente eficaz".  
As câmaras municipais têm a responsabilidade do licenciamento das 
obras e já existe legislação no sentido de não construir nessas zonas 
vulneráveis à inundação e ao risco de perda de terreno devido à erosão 
costeira.  
"O litoral é, talvez, a parte do território em que a advertência para não 
construir é mais forte, mas também estamos a falar de leitos de cheia", 
referiu Filipe Duarte Santos.  
Todas as zonas baixas com risco de inundação "são áreas onde não se 
deve construir e este estudo identifica as zonas em que é prudente não 
construir, tendo em conta a possibilidade de haver cheias, sobretudo no 
futuro", explicou.  
O investigador defendeu que, "devido à alteração climática em algumas 
zonas, sobretudo no norte do país, a precipitação intensa vai tornar-se 
mais provável e, consequentemente, as cheias poderão tornar-se mais 
prováveis".  

*Este artigo foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico  
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Seguradoras pagaram em 8 anos 320 ME por sinistros graves 
devido a clima 
 

 

06h31 // 6 Maio 2014  

As companhias seguradoras registaram anualmente um sinistro grave 
relacionado com o clima desde 2006, o que levou ao pagamento de 320 
milhões de euros a 65 mil segurados, revelou hoje o  presidente da 
Associação Portuguesa de Seguradores 
 
Lisboa, 06 mai (Lusa) - (APS). Entre 2006 e 2014, "tivemos um sinistro grave por ano, 

portanto temos oito sinistros graves neste período", incluindo os temporais deste 

ano, disse à agência Lusa Pedro Seixas Vale.  

"Indemnizamos, por virtude destes oito sinistros, 65 mil segurados, [devido] a 

tempestades, tornados, inundações ou outros fenómenos meteorológicos e 

climáticos e foram pagos cerca de 320 milhões de euros" pelas seguradoras, 

avançou o responsável.  

Pedro Seixas Vale falava a propósito da apresentação dos resultados do projeto 

"Cartas de Inundações e de Risco em Cenários de Alterações Climáticas" (CIRAC), 

que hoje decorre em Lisboa, um trabalho pedido pela APS e que resultou no 

primeiro mapa de vulnerabilidade do país, detetada principalmente em zonas 

costeiras, mas também em vales ou áreas baixas.  

O estudo, coordenado pelo especialista em alterações climáticas Filipe Duarte 

Santos, juntamente com Pedro Garrett Lopes, avaliou o risco de inundações em 

Portugal continental, com uma análise mais detalhada em cinco locais selecionados 

com base na informação existente sobre danos causados e densidade demográfica: 

baixa do Porto, Gaia, Coimbra, baixa de Lisboa e Algés.  

O presidente da APS disse que os fenómenos de catástrofes naturais estão a ter uma 

incidência maior em Portugal, tal como tem subido o número de indemnizações 
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relativamente a casos como a tempestade da Madeira, os eventos no Oeste ou os 

tornados no centro do país e no Algarve.  

Recordou que muitas pessoas e instituições não têm seguros, por isso, os prejuízos 

resultantes destes eventos naturais deverão ter sido "muito mais elevados".  

Nos anos anteriores a 2006, "não se verificava tanto" este tipo de situações, o que 

levou os seguradores a pedir o estudo à Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa.  

Muitos dos dados que "aplicamos para gerir estes riscos são-nos dados pela 

comunidade científica e esta tem evoluído muito os seus conhecimentos nos últimos 

anos, pensamos que era o momento de fazer uma atualização dos nossos 

conhecimentos até porque estavamos a sentir que alguma coisa estava a mudar", 

justificou Pedro Seixas Vale.  

 

EA // SO  

Lusa/Fim  
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Seguradoras pagaram em 8 anos 320 ME por 
sinistros graves devido a clima 

As companhias seguradoras registaram anualmente um sinistro grave 
relacionado com o clima desde 2006, o que levou ao pagamento de 320 
milhões de euros a 65 mil segurados, revelou hoje o presidente da 
Associação Portuguesa de Seguradores (APS). 
 

 

@ LUSA / ESTELA SILVA 

ESTELA SILVA/LUSA 

Lisboa, 06 mai (Lusa) - As companhias seguradoras registaram anualmente um sinistro 
grave relacionado com o clima desde 2006, o que levou ao pagamento de 320 milhões de 
euros a 65 mil segurados, revelou hoje o presidente da Associação Portuguesa de 
Seguradores (APS). 
Entre 2006 e 2014, "tivemos um sinistro grave por ano, portanto temos oito sinistros 
graves neste período", incluindo os temporais deste ano, disse à agência Lusa Pedro 
Seixas Vale. 
"Indemnizamos, por virtude destes oito sinistros, 65 mil segurados, [devido] a 
tempestades, tornados, inundações ou outros fenómenos meteorológicos e climáticos e 
foram pagos cerca de 320 milhões de euros" pelas seguradoras, avançou o responsável. 
Pedro Seixas Vale falava a propósito da apresentação dos resultados do projeto "Cartas 
de Inundações e de Risco em Cenários de Alterações Climáticas" (CIRAC), que hoje 
decorre em Lisboa, um trabalho pedido pela APS e que resultou no primeiro mapa de 
vulnerabilidade do país, detetada principalmente em zonas costeiras, mas também em 
vales ou áreas baixas. 
O estudo, coordenado pelo especialista em alterações climáticas Filipe Duarte Santos, 
juntamente com Pedro Garrett Lopes, avaliou o risco de inundações em Portugal 
continental, com uma análise mais detalhada em cinco locais selecionados com base na 
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informação existente sobre danos causados e densidade demográfica: baixa do Porto, 
Gaia, Coimbra, baixa de Lisboa e Algés. 
O presidente da APS disse que os fenómenos de catástrofes naturais estão a ter uma 
incidência maior em Portugal, tal como tem subido o número de indemnizações 
relativamente a casos como a tempestade da Madeira, os eventos no Oeste ou os 
tornados no centro do país e no Algarve. 
Recordou que muitas pessoas e instituições não têm seguros, por isso, os prejuízos 
resultantes destes eventos naturais deverão ter sido "muito mais elevados". 
Nos anos anteriores a 2006, "não se verificava tanto" este tipo de situações, o que levou 
os seguradores a pedir o estudo à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 
Muitos dos dados que "aplicamos para gerir estes riscos são-nos dados pela comunidade 
científica e esta tem evoluído muito os seus conhecimentos nos últimos anos, pensamos 
que era o momento de fazer uma atualização dos nossos conhecimentos até porque 
estavamos a sentir que alguma coisa estava a mudar", justificou Pedro Seixas Vale. 
EA // SO 
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Baixa do Porto e Gaia são das cinco zonas mais 
vulneráveis a cheias do país 
 

 

06-05-2014 10:49 | Norte 
Porto Canal  

As zonas mais vulneráveis a inundações estão no norte e centro do país, com risco 
de aumentar nos próximos anos, devido às alterações climáticas, sendo a 
advertência para não construir mais forte no litoral, revelou o investigador Filipe 
Duarte Santos. 
O especialista em alterações climáticas coordenou, juntamente com Pedro Garrett 
Lopes, o estudo, que avaliou o risco de inundações em Portugal continental, com 
uma análise mais detalhada em cinco locais selecionados com base na informação 
existente sobre danos causados e densidade demográfica: baixa do Porto, Gaia, 
Coimbra, baixa de Lisboa e Algés. 
O projeto Cartas de Inundações e de Risco em Cenários de Alterações Climáticas 
(CIRAC), que será hoje divulgado, foi pedido pela Associação Portuguesa de 
Seguradores e resultou no primeiro mapa de vulnerabilidade do país, detetada 
principalmente em zonas costeiras, mas também em vales ou áreas baixas. 
A informação, com cenários climáticos para 2020, 2030, 2050 e 2100, ou seja, até 
ao final do século, vai estar disponível para que todos o possam consultar, desde as 
autarquias aos responsáveis pelos licenciamentos de obras, passando pelos 
cidadãos que pretendam construir ou autoridades de proteção civil. 
"Diria que o litoral é talvez a parte do território em que a advertência para não 
construir é mais forte, mas também estamos a falar de leitos de cheia, todas as 
zonas baixas que têm risco de inundação são áreas onde não se deve construir", 
explicou à agência Lusa Filipe Duarte Santos. 
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Este estudo "identifica as zonas em que é prudente não construir, tendo em conta a 
possibilidade de haver cheias sobretudo no futuro, dado que devido à alteração 
climática em algumas zonas, principalmente no norte do país, a precipitação 
intensa vai tornar-se mais provável e, consequentemente, as cheias poderão tornar-
se mais prováveis", alertou. 
"Nestes cinco locais fez-se uma análise do risco de inundação em cenários de 
alterações climáticas, tendo em conta a mudança do clima, utilizando cenários 
climáticos até ao fim do século, e [fomos] ver quais as consequências das 
mudanças", disse o especialista. 
Os investigadores referem que os eventos de precipitação extrema vão ser mais 
frequentes, com muita chuva em intervalos de tempo relativamente curtos, o que 
tem como consequência um maior risco de inundação. 
Nestas zonas, "baixas e vulneráveis às inundações e onde está grande parte da 
população portuguesa, concentram-se os danos para as companhias seguradoras, 
causados por inundações". 
"Em termos de mudança climática, os riscos de inundação serão mais fortemente 
acrescidos, ou seja, o risco irá aumentar mais no norte do país do que no sul", ou 
seja, no futuro, "o risco de inundação é maior no norte do país e também em 
Coimbra, do que em Lisboa e Algés" resumiu Filipe Duarte Santos, investigador 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 
Os locais apontados concentram grande parte da população portuguesa, 
habitações, outras construções e infraestruturas, mas também interesses 
económicos. As inundações provocam prejuízos financeiros, mas também danos 
ambientais. 
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