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NÚMERO

2,3%
foi a percentagem de danos 
totais cobertos por apólices 
de seguros que incluem 
catástrofes naturais, em 
Portugal, entre 1980 e 2011

Carla Tomás, Isabel 
Paulo e Marta Caires

Em Albufeira a vida começa a 
voltar à normalidade. A chu-
va torrencial parou, depois de, 
no domingo, ter transformado 
ruas em rios e esplanadas em 
lagos e provocado uma vítima 
mortal. Os estragos ainda es-
tão por apurar, mas “não será 
declarada calamidade pública”, 
garante o presidente da Câma-
ra, Carlos Silva e Sousa. Entre-
tanto, o Governo disponibilizou 
três fundos de ajuda: um para 
reconstruir as infraestruturas 
públicas, outro de socorro so-
cial e uma conta de emergência 
para auxiliar os particulares 
sem seguro. 

O que aconteceu em Albufei-
ra não foi uma total surpresa. 
A zona afetada encontra-se em 
leito de cheia e a canalização 
da ribeira que passa por baixo 
da cidade não tem a estrutura 
adequada, já que “foi concebida 
com critérios de dimensiona-
mento assumidos nas décadas 
de 50 e 80 do século passado, 
que têm dificuldade em ga-
rantir o escoamento do caudal 
centenário face a picos de pre-
cipitação”, explica a Agência 
Portuguesa do Ambiente. Se-
gundo Silva Sousa, o município 
terá agora de “trabalhar em 
medidas para amortecer o aflu-
xo de água a montante e mini-
mizar o risco de inundações”. 
Estão já a projetar açudes para, 
no futuro, impedir o intenso ar-
rastar das águas cidade abaixo. 

Entre as 5h e as 15h de 1 de 
novembro, registaram-se 100,4 
milímetros de chuva e, numa só 
hora, 19,9 milímetros de máxi-
mo, indicam dados da estação 
de monitorização de Faro do 
Instituto Português do Mar e 
da Atmosfera (IPMA). Ape-
sar de a precipitação máxima 
numa só hora corresponder a 
um terço da mais elevada regis-
tada na região, a 13 de outubro 
de 1989 (sem as mesmas con-
sequências), esta intempérie 
é considerada “um fenómeno 
raro e extremo” por Paulo Le-
mos. O secretário de Estado 
do Ambiente sustenta que “em 
oito horas choveu um quarto do 
que chove num ano normal”. 

Mas, independentemente da 
quantidade da chuva, Paulo 
Lemos admite “haver encana-
mentos de linhas de água que 
nunca deviam ter sido feitos” e 
que “uma boa parte das cheias 
acontece porque houve erros 

Há planos, falta executá-los

INUNDAÇÕES

Risco de cheias atinge várias localidades no país. Soluções estão identificadas, mas poucas foram concretizadas

de urbanização ao longo dos 
anos”. No futuro, afiança, “os 
planos diretores municipais vão 
passar a integrar os planos de 
prevenção de cheias, impedin-
do a construção nesses locais”. 

Para identificar o risco e 
como a eles se devem adaptar 
os municípios, estão em curso 
vários projetos, entre os quais 
o ClimAdaPT Local, liderado 
pelo centro de investigação 
climática (CCIAM), da Facul-
dade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa, que envolve 
26 concelhos. “Cada município 
já identificou as suas vulnera-
bilidades atuais e futuras aos 
impactos climáticos (como 
inundações), assim como as op-
ções de adaptação para reduzir 

essas vulnerabilidades”, conta 
o coordenador do projeto, Gil 
Penha-Lopes. Mas no terreno, 
ainda pouco ou nada foi con-
cretizado.

Chuva intensa vai aumentar

Nos cenários climáticos do Cli-
mAdaPT para 2100, prevê-se, 
por exemplo, que a precipita-
ção no inverno aumente 15% 
em Lisboa, e 13% no Porto e 
em Loulé. Para minimizar os 
impactos e haver adaptação 
ao que aí pode vir, estão a ser 
equacionadas medidas como 
limpeza sazonal de sarjetas 
ou regularização de linhas de 
água; mas também uso de ma-
teriais mais resistentes à água 
no chão e paredes para reduzir 
os danos; aplicação de telha-
dos verdes (com plantas) para 
absorver a chuva, alargamento 
de redes pluviais e construção 
de bacias de retenção.

É o que acontece em Lisboa, 
onde está a ser ultimado um 
plano de drenagem que prevê a 
construção de dois túneis (com 
cinco metros de diâmetro) e 
duas bacias de retenção (na 
Ajuda e na Ameixoeira), mas 
que só estarão concluídos lá 
para 2020. “Basta chover 117 
milímetros em quatro horas 
para a água subir um metro 
na Baixa de Lisboa”, lembra 

Pedro Garrett, coordenador do 
projeto Cartas de Inundação e 
de Risco em Cenários de Al-
terações Climáticas (CIRAC). 
Em outubro de 2014, fortes 
chuvadas que coincidiram com 
a maré cheia alagaram várias 
zonas da cidade, porque os co-
letores não tinham capacidade 
para escoar toda a água que 
neles entrava. E quando esta 
chegava ao rio voltava em re-
fluxo para terra, fazendo até 
peixes saltarem das sarjetas. 

Além de Lisboa, o projeto de 
cartas de risco incidiu sobre 
outras cinco áreas urbanas 
densamente povoadas — Algés, 
Coimbra, Porto e Gaia — e esti-
mou que fenómenos extremos 
de precipitação podem afetar 
3611 edifícios nas zonas ribeiri-
nhas destas localidades, todas 
com elevado índice de constru-
ção em leito de cheia. 

Falta dinheiro

Em Vila Nova de Gaia foi desen-
volvido um plano de drenagem 
de águas pluviais, que inclui 
bacias de retenção a montante 
dos pontos críticos, esclarece 
o administrador da empresa 
Águas de Gaia, Tiago Braga. 
“Uma primeira bacia com uma 
capacidade de 3000 m3 a mon-
tante do centro histórico já foi 
construída”, adianta, e estão 

Praia dos Pescadores ficou submersa, mas a Câmara garante que fará aqui a festa de passagem de ano FOTO LUÍS FORRA/LUSA

previstas outras intervenções 
de alargamento, desobstrução 
e renaturalização de linhas de 
água. Os investimentos serão 
objeto de candidatura a fundos 
comunitários (POSEUR). O 
problema, salienta Tiago Bra-
ga, é que “a dotação financeira 
do POSEUR (144 milhões de 
euros no total para estas ações), 
é bastante limitado face às ne-
cessidades que o país apresenta 
neste domínio”.

As limitações financeiras 
também têm travado as medi-
das para evitar que a Madeira 
volte a enfrentar uma catástro-
fe como a de 2010. Cinco anos 
depois, dez famílias estão por 
realojar e o governo regional 
continua a lançar empreitadas 
para regularizar cursos de água 
e segurar taludes num plano 
de obras que só deverá termi-
nar em 2016. Os mil milhões 
de euros para a reconstrução 
mudaram a baixa do Funchal, 
permitiram a construção de 
açudes e deram até para um 
cais (que custou €18 milhões) 
onde os barcos têm dificulda-
de em atracar. Porém, o radar 
meteorológico (que custa €3 
milhões) está por instalar. Pelo 
sim pelo não, sempre que há 
risco, são lançados avisos de 
mau tempo. A maioria acaba 
por passar ao largo. 

ctomas@expresso.impresa.pt

HISTÓRICO DE CHEIAS   

LISBOA
A 26 de novembro de 1967, a 
região de Lisboa foi atingida 
por chuvas torrenciais, 
inundações e deslizamentos de 
terra que fizeram oficialmente 
250 vítimas mortais. A capital 
continua a sofrer com as 
cheias, mas já sem vítimas 
mortais. Num só dia, em 
outubro de 2014, a 
precipitação acumulou numa 
hora 34 litros por metro 
quadrado e houve peixes a 
saltar de sarjetas. O Município 
tem um plano de drenagem 
que prevê construir dois túneis 
para escoar as águas e reduzir 
os riscos, até 2020.

PORTO E GAIA
A primeira grande cheia a 
ocorrer após a construção das 
cinco barragens do Douro, que 
ajudam a controlar os caudais, 
remonta a 1989. Na Ribeira do 
Porto as águas atingiram 2,6 
metros acima do cais. Desde 
então, para minimizar o risco 
foi criado um sistema de 
controle dos fluxos e volume 
dos caudais, com 
monitorização a partir das 
centrais hidroelétricas ao 
longo de 210 km de rio.

MADEIRA
O risco é permanente como 
mostram os relatos de aluviões 
desde o século XVII na Madeira. 
O último a deixar marcas 
ocorreu a 20 de fevereiro de 
2010. Numa só hora foram 
registados 51 litros por metro 
quadrado, no Funchal. A 
tragédia tirou a vida a 45 
pessoas, desalojou 600 e 
provocou prejuízos de €1.3 mil 
milhões. Para reduzir o risco 
futuro foram construídos 
açudes, e regularizadas e 
desviadas ribeiras. Mas o radar 
meteorológico está por 
reconstruir.

PORTUGAL
Entre 1864 e 2010, os jornais 
relataram 1622 cheias e 281 
deslizamentos de terra no país, 
que provocaram a morte de 
1310 pessoas e desalojaram 
41.844, segundo dados do 
projeto Disaster, do Instituto 
de Geografia e Ordenamento 
do Território, da Universidade 
de Lisboa. 


