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Projeto INCCA – Enquadramento Geral 

Objetivo geral INCCA: promover uma abordagem que

integre a adaptação às alterações climáticas e a mitigação da

erosão costeira em perspetivas de curto (2030), médio

(2050) e longo-prazo (2100).

Dimensão social, 

ambiental, económica

e de engenharia

Abordagem participativa: o INCCA pretende envolver as populações locais e stakeholders através

da realização de workshops de forma a desenvolver um modelo participativo e económico.

Desenvolvimento de capacidades de modelos 
numéricos (modelo COAST, etc.)



Metodologia transversal de avaliação de intervenções de defesa costeira para apoio à decisão, que

agrega todas as estratégias de mitigação e adaptação à erosão costeira e às alterações climáticas

conhecidas, traduzindo-as em medidas, que são listadas e caracterizadas.

Manual de medidas de mitigação e adaptação à erosão costeira e às alterações climáticas, de

aplicação transversal a todas as zonas costeiras sedimentares.

Medidas de Mitigação e Adaptação à Erosão Costeira e às Alterações Climáticas



Esta compilação, identificação e caracterização de medidas é um processo dinâmico, 
que conta com o envolvimento das comunidades locais e stakeholders.

Método transversal de avaliação de intervenções de defesa costeira para

apoio à decisão – MANUAL DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO

BASE DE DADOS #1
Compilação e 

caraterização de medidas
de mitigação e 

adaptação

BASE DE DADOS #2 Impactos
de medidas de mitigação e
adaptação.

BASE DE DADOS #3 Custos de
medidas de mitigação e
adaptação.

M
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u
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M

A

53 medidas

53 fichas de custos

160 fichas de impactos



A. Ação ao nível 
das causas

B. Ação ao nível 
das consequências

1. Redução do défice sedimentar no sistema costeiro

2. Regularização do fluxo de sedimentos no sistema costeiro 

3. Alimentação artificial de sedimentos no sistema costeiro

1. Proteção com estruturas costeiras

2. Acomodação

3. Relocalização e/ou Retirada

MITIGAÇÃO

ADAPTAÇÃO

BASE DE DADOS #1 - Medidas de mitigação e adaptação à 
erosão costeira e às alterações climáticas (53 medidas)



A. Ação ao nível 
das causas

B. Ação ao nível 
das consequências

1. Redução do défice sedimentar no sistema costeiro

2. Regularização do fluxo de sedimentos no sistema costeiro 

3. Alimentação artificial de sedimentos no sistema costeiro

1. Proteção com estruturas costeiras

2. Acomodação

3. Relocalização e/ou Retirada

MITIGAÇÃO

ADAPTAÇÃO

BASE DE DADOS #1 - Medidas de mitigação e adaptação à 
erosão costeira e às alterações climáticas (53 medidas)



1. Uso do Solo (bacia hidrográfica)

2. Obras transversais

3. Obras longitudinais

4. Canais - derivações

5. Extração de areias

6. Dragagens Portuárias sem Reposição

7. Veraneantes

1. Redução do défice sedimentar no sistema costeiro

A. Ação ao nível 
das causas

…

11 MEDIDAS

…



A. Ação ao nível 
das causas

B. Ação ao nível 
das consequências

1. Redução do défice sedimentar no sistema costeiro

2. Regularização do fluxo de sedimentos no sistema costeiro 

3. Alimentação artificial de sedimentos no sistema costeiro

1. Proteção com estruturas costeiras

2. Acomodação

3. Relocalização e/ou Retirada

MITIGAÇÃO

ADAPTAÇÃO

BASE DE DADOS #1 - Medidas de mitigação e adaptação à 
erosão costeira e às alterações climáticas (53 medidas)



1. Mobilização de areias dentro do sistema costeiro

2. Preservação dos sistemas dunares

3. Gestão de esporões

4. Dragagens de canais de navegação

2. Regularização do fluxo de sedimentos no sistema costeiro 

A. Ação ao nível 
das causas

…

9 MEDIDAS

…



A. Ação ao nível 
das causas

B. Ação ao nível 
das consequências

1. Redução do défice sedimentar no sistema costeiro

2. Regularização do fluxo de sedimentos no sistema costeiro 

3. Alimentação artificial de sedimentos no sistema costeiro

1. Proteção com estruturas costeiras

2. Acomodação

3. Relocalização e/ou Retirada

MITIGAÇÃO

ADAPTAÇÃO

BASE DE DADOS #1 - Medidas de mitigação e adaptação à 
erosão costeira e às alterações climáticas (53 medidas)



1. Alimentação da deriva litoral

2. Alimentação da praia

3. Reforço do cordão dunar

3. Alimentação artificial de sedimentos no sistema costeiro

A. Ação ao nível 
das causas

…

9 MEDIDAS

…



A. Ação ao nível 
das causas

B. Ação ao nível 
das consequências

1. Redução do défice sedimentar no sistema costeiro

2. Regularização do fluxo de sedimentos no sistema costeiro 

3. Alimentação artificial de sedimentos no sistema costeiro

1. Proteção com estruturas costeiras

2. Acomodação

3. Relocalização e/ou Retirada

MITIGAÇÃO

ADAPTAÇÃO

BASE DE DADOS #1 - Medidas de mitigação e adaptação à 
erosão costeira e às alterações climáticas (53 medidas)

29 medidas



B. Ação ao nível 
das consequências

1. Esporões

2. Obras longitudinais aderentes

3. Muros de contenção

4. Quebramares destacados

1. Proteção com estruturas costeiras

…

11 MEDIDAS

…



A. Ação ao nível 
das causas

B. Ação ao nível 
das consequências

1. Redução do défice sedimentar no sistema costeiro

2. Regularização do fluxo de sedimentos no sistema costeiro 

3. Alimentação artificial de sedimentos no sistema costeiro

1. Proteção com estruturas costeiras

2. Acomodação

3. Relocalização e/ou Retirada

MITIGAÇÃO

ADAPTAÇÃO

BASE DE DADOS #1 - Medidas de mitigação e adaptação à 
erosão costeira e às alterações climáticas (53 medidas)



B. Ação ao nível 
das consequências

1. Acomodação do edificado/urbanizado

2. Sistemas de Alerta

3. Educação, sensibilização e monitorização

4. Governança

5. Instrumentos financeiros

2. Acomodação

…

10 MEDIDAS

…



A. Ação ao nível 
das causas

B. Ação ao nível 
das consequências

1. Redução do défice sedimentar no sistema costeiro

2. Regularização do fluxo de sedimentos no sistema costeiro 

3. Alimentação artificial de sedimentos no sistema costeiro

1. Proteção com estruturas costeiras

2. Acomodação

3. Relocalização e/ou Retirada

MITIGAÇÃO

ADAPTAÇÃO

BASE DE DADOS #1 - Medidas de mitigação e adaptação à 
erosão costeira e às alterações climáticas (53 medidas)



B. Ação ao nível 
das consequências

1. Relocalização

2. Demolição do edificado

3. Relocalização e/ou Retirada …

3 MEDIDAS

…



A. Ação ao nível 
das causas

B. Ação ao nível 
das consequências

1. Redução do défice sedimentar no sistema costeiro

2. Regularização do fluxo de sedimentos no sistema costeiro 

3. Alimentação artificial de sedimentos no sistema costeiro

1. Proteção com estruturas costeiras

2. Acomodação

3. Relocalização e/ou Retirada

MITIGAÇÃO

ADAPTAÇÃO

BASE DE DADOS #1 - Medidas de mitigação e adaptação à 
erosão costeira e às alterações climáticas (53 medidas)

29 medidas

24 medidas



A. Ação ao nível 
das causas

1. ...

2. ...

3. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

1. ...

2. ...

3. ...

A 2 2 2

MITIGAÇÃO

BASE DE DADOS #1 - Medidas de mitigação e adaptação à 
erosão costeira e às alterações climáticas (53 medidas)



Listagem das 

53 medidas que 

compõe o Manual 

de Mitigação e 

Adaptação, 

disponibilizadas no 

site do INCCA
A

2
2 2

Medida A222



Código da Medida
(A222)

Descrição da Medida
Imagem ilustrativa

Nível de ação

Estado de implementação 
em Ovar

Identificação de impactos

+

-
Informação 

complementar X 53 medidas



BASE DE DADOS #2 – Impactos de Medidas de mitigação e 
adaptação à erosão costeira e às alterações climáticas (160 
impactos)

✓ 24 ambientais positivos

✓ 27 ambientais negativos

✓ 22 económicos positivos

✓ 28 económicos negativos

✓ 25 sociais positivos

✓ 34 sociais negativos

24 22 25

27 28 34



X 6 
listagens

BASE DE DADOS #2 – Impactos de Medidas de mitigação e 
adaptação à erosão costeira e às alterações climáticas (160 
impactos)



Descritor Referência Unidade

Valores

BASE DE DADOS #2 – Impactos de Medidas de mitigação e 
adaptação à erosão costeira e às alterações climáticas 

X 160 
impactos



OBJETIVO: Recolha de informação acerca dos custos inerentes a cada uma das 

53 medidas.

BASE DE DADOS #3 – Impactos de Medidas de mitigação e 
adaptação à erosão costeira e às alterações climáticas 

Custos de 
Implementação

Custos de 
Manutenção

Custos de 
Operação



BASE DE DADOS #1
Compilação e 

caraterização de medidas
de mitigação e 

adaptação

BASE DE DADOS #2 Impactos
de medidas de mitigação e
adaptação.

BASE DE DADOS #3 Custos de
medidas de mitigação e
adaptação.

M
an

u
al

 M
M

A

53 medidas

53 fichas de custos

160 fichas de impactos

Método transversal de avaliação de intervenções de defesa costeira para

apoio à decisão – MANUAL DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO



INCCA - Manual de medidas de mitigação e

adaptação à erosão costeira e às alterações

climáticas, de aplicação transversal a todas as

zonas costeiras sedimentares.

“CARDÁPIO DE MEDIDAS DE 
MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO”

Dados para 
apoio à decisão

Metodologia transversal de avaliação de intervenções de defesa costeira para 
apoio à decisão  



✓ Projeto INCCA está ainda numa fase inicial de desenvolvimento (termina em 2023).

✓ Pretende envolver as populações e stakeholders (abordagem participativa).

Eventos participativos

Junta-te a nós!

PARTICIPE E DÊ O SEU 
CONTRIBUTO E OPINIÃO 

http://incca.web.ua.pt/index.p
hp/mma/

Metodologia transversal de avaliação de intervenções de defesa costeira para 
apoio à decisão  

1º Workshop participativo “Estratégias, custos e benefícios” ONLINE

2º Workshop participativo “Cenários para o território”
PRESENCIAL

3º Workshop participativo “Caminhos de adaptação” Abril 2022

Seminário Final “Resultados do Projeto INCCA” Janeiro 2023

http://incca.web.ua.pt/index.php/mma/


Considerações Finais

✓ INCCA – oferece um quadro integrado para adaptação resiliente às alterações 

climáticas, baseado no caso de estudo de Ovar (Portugal), mas de aplicação global 

no que diz respeito a metodologias e conceitos.

Passo relevante na gestão 
costeira 

(ao nível científico e prático)

• Sistematização de informação

• Harmonização de informação

• Consolidação de informação



Considerações Finais

✓ Resultados apresentados constituem uma base preliminar, sujeita a reavaliação e melhoria no 

que diz respeito aos seus conteúdos (ao longo do projeto).

✓ É objetivo que a versão final deste manual resulte da participação e contributos dos diferentes 

peritos e stakeholders envolvidos na temática da erosão costeira. 

Participação pública representa um passo importante rumo 

a uma governança mais transparente, equilibrada e 

enraizada ao nıv́el da gestão costeira, fundamental para a 

educação e sensibilização das populações locais. 

Melhor aceitação 
das medidas 
implementadas
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