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"Muitas praias terão menos
areia do que no verão passado"
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Depois de um mês de temporais
sucessivos, Filipe Duarte Santos
fala das fragilidades do litoral
português e da falta de vontade
política para enfrentar os riscos.

? Portugal tem vivido uma su-
cessão de temporais que têm ex-

posto a vulnerabilidade das zo-
nas costeiras. Aquilo a que assis-
timos é reflexo de quê?
? A nossa costa é muito exposta a
tempestades que atravessam o

Atlântico e muito vulnerável a ris-

cos de inundação, de erosão ou de

perda de ecossistemas. Não se po-
de afirmar que o que se passa aqui
é um reflexo das alterações climá-

ticas, mas sabe-se que o degelo e a
subida das temperaturas no Árti-
co alteram a circulação normal da

atmosfera. E as alterações climáti-
cas intensificam os fenómenos cli-
máticos extremos. A energia
transportada pelas ondas, nos últi-
mos temporais, é brutal e acentua
o recuo da nossa costa.
? O que explica essa violência?
? Quando há uma tempestade

que vem do mar, a pressão at-
mosférica é mais baixa e o nível
do mar sobe. Nalguns sítios essa

sobre-elevação meteorológica
atinge três metros. Na nossa cos-
ta atinge um metro. Mas se a
tempestade coincidir com uma
maré viva, as ondas cavalgam
um metro mais acima. E, quan-
do empurrada por ventos muito
fortes, o poder destrutivo da agi-
tação marítima é muito grande.
? Vamos perder praias este ano
ou a natureza vai devolvê-las?

? Nalgumas praias, o mar pode
repor areia. Mas haverá muitas

que irão ter menos areia do que
no verão passado. Nas praias
mais artificializadas (entre espo-
rões), dificilmente a areia será

reposta naturalmente.
? Dois terços da costa estão em
risco. Há zonas novas com
maior suscetibilidade?
D Não sabemos. O projeto
SIAM (Climate Change in Por-
tugal, Scenarios, Impacts and
Adaptation Measures), con-
cluído em 2006, permitiu cons-
tatar que 67% da costa era sus-
cetível a fenómenos de erosão.
Mas não foram feitos novos es-
tudos exaustivos desde então
? Diz que é preciso informação
científica para se tomarem deci-
sões, mas esta não está a ser re-



colhida. Porquê?
? Não é clara a orientação que
se quer dar à política de ciência
em Portugal. Faz-se o uso siste-
mático da palavra 'excelência', o

que por si só não é a política
científica. Noutros países os es-
tudos são feitos com investimen-
to público. Aqui, a Agência Por-

tuguesa do Ambiente luta com
dificuldades orçamentais. E não
é com o objetivo de 'excelência
científica' que se faz uma avalia-

ção da zona costeira.

? Há falta de vontade política?
? É isso que se pode concluir.

? A retenção de areias pelas bar-

ragens e dragagens e a intensa

ocupação do litoral são causas
desta erosão?
? O défice de sedimentos para a
alimentação costeira é a principal
razão. Mas temos de ter em conta

que a subida do nível médio do

mar está a acelerar. Já é mais de
três milímetros por ano. E no fim
do século teremos aumentos que
vão de 28 a 82 centímetros. São
valores elevados e que requerem

opções sobre as medidas de adap-
tação mais adequadas.

? Que tipo de medidas são equa-
cionadas?
? São essencialmente de três ti-

pos. As de proteção, com constru-

ção de infraestruturas pesadas co-

mo esporões ou barreiras. As de

acomodação, para se continuar a
viver em áreas vulneráveis, que vi-

sam ajustar hábitos de vida, in-
fraestruturas e pôr a natureza a
trabalhar connosco, em vez de lu-
tarmos contra ela. E as de retira-
da, que as populações não enca-
ram como solução (concluiu o

projeto Change) e far-se-á todo o

possível para evitar. Não pode-
mos pôr ao longo de toda a costa
barreiras em cimento ou diques.
Não é financeiramente possível.
? Quais os custos da mação?
D O não se fazer nada pode cus-
tar €6 mil milhões por ano, em
2020, na Europa — indicam es-
tudos recentes da União Euro-
peia sobre o risco de inundação
e de erosão costeiras. Não sei

qual a fatia que cabe a Portugal.
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Conferência em março
Professor catedrático
da Faculdade de Ciências
da Universidade
de Lisboa, Filipe Duarte
Santos, 71 anos, advoga
o investimento em
ciência, para conhecer
o território e os recursos
naturais e para defender
os interesses nacionais
e a competitividade.
Integra vários projetos
nacionais e

internacionais dedicados
às alterações climáticas,
entre os quais a rede
CIRCLE-2 (Coordenação
da Investigação &

Resposta ao Impacto
Climático numa Europa
Alargada) que realizará
em Lisboa, de 10 a 12 de

março, a conferência
"Adaptation Frontiers".


