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Vão ser construídos dois túneis em Lisboa para evitar cheias na cidade MIGUIT. Sn VA 

Drenagem. 
Albufeira 
segue exemplo 
de Lisboa 
no combate 
às cheias 

Depois de um Inverno marcado por 
duas grandes inundações, Albufeira 
prepara plano de drenagem 

O Radar!! 

MARTA CERQUEIRA 

marta. cerqueira(a),ionline. pt 

Para uma Dana habituada a verões 
agitados, têm sido os últimos 
meses a dar as dores de cabeça. 
Albufeira tem tido um inverno 
marcado por cheias e inundações, 
com dois episódios mais inten-
sos que levaram a prejuízos supe-
riores a 14 milhões de euros. 

Agora. três meses após as cheias, 
os trabalhos de recuperação 
públicos estão já na reta final e 
as atenções viram-se para a pre-
venção, com a autarquia a pre-
parar um plano de drenagem 
eficiente. 

Para a elaboração de um pla-
no a longo prazo, a câmara muni-
cipal contactou a equipa respon-
sável pelo plano de drenagem de 
Lisboa, que servirá como uma 
espécie de modelo. Isto porque, 
tal como vai acontecer em Lis-
boa, a autarquia algarvia preten-
de construir um túnel que irá 
receber as águas da ribeira de 
Albufeira e canalizá-las para um 
local longe de problemas causa-
das pelos níveis da maré. Segun-
do o presidente da Câmara Muni-
cipal de Albufeira, Carlos Silva e 
Sousa, o plano deverá acautelar, 
desde já, os níveis de subida do 
mar durante o próximo século. 

Tendo em conta que será "uma 
obra muito cara", feita para 
"servir por um século ou mais". 
o autarca acredita que os tra-
balhos só devem começar em 
2017, apontando 2020 como o 
ano dc conclusão. 

LISBOA COMO EXEMPLO Dois 
canais subterrâneos vão atraves- 

sar Lisboa para desviar águas plu-
viais evitando as cheias que têm 
assolado a cidade sempre que há 
chuva intensa. A construção do 
Túnel de Monsanto - Santa Mar-
ta - Santa Apolónia é a solução 
para a bacia dc Alcântara O segun-
do foi pensado para resolver pro-
blemas no sistema em Chetas, 
sobretudo na estrada de Cheias 
e na Rua Gualdim Pais e terá a 
extensão de um quilómetro. Para-
lela men te, haverá um coletor 
entre as avenidas de Berlim e 
Infante D. Henrique e o reforço 
de coletores, a separação e o con-
trolo de caudais e a criação de 
reservas de armazenamento. 

Contactado pelo i, o investiga-
dor da Faculdade de Ciências 
da Universidade de I  is  Pedro 
Garrett lembra a importância 
destes novos sistemas hidráuli-
cos, mas garante que há mais 
trabalho paralelo a fazer. "Além 
das grandes infraestruturas, 
como o caso destes túneis, é pre-
ciso apostar em infraestruturas 
mais leves", explica e dá um 
exemplo: as zonas próximas às 
ribeiras, normalmente usadas 
como zonas de lazer ou para a 
construção de parques infantis, 
devem ser aproveitadas para 
"dar espaço à agua", sendo por 
isso importante que se mante-
nham permeáveis. 

Quanto à construção dos túneis, 
que o especialista considera ser 
uma boa solução, tanto para 
Albufeira como para Lisboa, 
alerta apenas para a sua dimen-
são, que não deve ser subesti-
mada. "Em termos de custos, 
fazer um túnel de quatro ou cin-
co metros será semelhante, mas  

durante uma cheia, esse metro 
pode fazer toda a diferença". 

ERROS ANTIGOS No início de 
Novembro, no centro da cidade 
de Albufeira, a água atingiu cer- 

Foram 
participados às 

seguradoras mais 
de 14 milhões de 

euros em prejuízos 

O início da 
construção 

de um túnel 
de drenagem está 

previsto para 2017 

ca de 1,80 metros de altura, com 
a Proteção Civil obrigada a reti-
rar pessoas de habitações e esta-
belecimentos comerciais inun-
dados. Em dezembro, as mes-
mas zonas acabaram por ser 
novamente atingidas pelas chu-
vas fortes, apesar dos estragos 
terem sido menores. 

Pedro Garrett lembra que já 
no relatório que desenvolveu 
em 2013, numa parceria com a 
Associação Portuguesa de Segu-
radores, e no qual avaliou o ris-
co de inundações em Portugal, 
a bacia de Albufeira aparecia 
como uma das zonas mais vul-
neráveis. "As cidades têm de 
começar a pensar a longo pra-
zo", refere, "quando construí-
rem infraestruturas têm que 
ter em conta o tipo de solo mas 
também as consequências das 
alterações climáticas", que nes-
te caso se traduzem em episó- 

dios de chuva intensa cada vez 
mais frequentes. 

O presidente da câmara de Albu-
feira garante que as obras acau-
telam já a subida do nível do mar 
prevista para o próximo século 
e acrescenta que pretende con-
vidar a Universidade do Algar-
ve e o Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil para participar 
na elaboração do projeto. Para 
já, a autarquia tem apostado na 
recuperação dos espaços que 
ficaram danificados pela água, 
estando ainda em curso traba-
lhos de reposição de leitos de 
ribeiras e recuperação de bar-
rancos e de acessos a praias. Ape-
sar de preferir não avançar com 
uni número final, tendo em con-
ta que as obras ainda não termi-
naram, de acordo com o autar-
ca, o custo dos trabalhos de recu-
peração da baixa da cidade já 
ultrapassou um milhão de euros. 


