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✓ Apresentar oficialmente a Associação dos Engenheiros do Ambiente de Moçambique;

✓ Estimular a sociedade civil a debater sobre as mudanças climáticas por meio de disseminação de 

informações acerca dos desastres naturais e seus impactos sobre a economia e recursos naturais;

✓ Reforçar a consciencialização e medidas de mitigação e adaptação aos riscos 

relacionados às mudanças climáticas.

Conferência Internacional sobre Mudanças Climáticas nas 
Cidades Costeiras

Objetivos:



Projeto INCCA

INCCA (2020-2023) | Adaptação Integrada

às Alterações Climáticas para Comunidades
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Enquadramento temporal do Projeto INCCA

Início a 01/02/2020 Final a 31/01/2023

Duração do projeto: 3 anos

Hoje



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).

Projeto INCCA – Enquadramento Geral

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.)



Projeto INCCA – Objetivos específicos

✓ Realizar uma análise custo-benefício de estratégias de intervenção para o litoral

português, em horizontes temporais de curto (2025), médio (2050) e longo-prazo (2100);

✓ Avaliar os impactos socioambientais locais das opções de Adaptação às Alterações

Climáticas (AAC);

✓ Desenvolver um modelo participativo e económico para a implementação da AAC;

✓ Reduzir a vulnerabilidade dos territórios costeiros e aumentar a resiliência das

comunidades locais.



Proposta do Projeto INCCA

1. Identificar e quantificar os custos e os benefícios

(diretos e indiretos) sociais, ambientais e

económicos de medidas de adaptação (e os

caminhos de longo prazo originados pelas

medidas);

2. Desenvolver e utilizar modelos numéricos para

projetar a evolução da posição da linha de costa no

CML-termo, e antecipar o comportamento das

estruturas costeiras;



Proposta do Projeto INCCA

3. Prever os efeitos socioambientais das potenciais

reações económicas a diferentes estratégias de

planeamento e gestão costeiras;

4. Desenvolver um modelo integrado para avaliar e

comparar o desempenho socioambiental e de

custo-benefício de diferentes cenários de

adaptação costeira para o CML-termo;



Proposta do Projeto INCCA

5. Conceber planos de ação de adaptação costeira a

longo prazo, através do desenvolvimento de um

estudo-piloto (concelho de Ovar).

E porquê Ovar?



Porquê o concelho de Ovar como caso de estudo?

o Distrito de Aveiro

o 147,70 km2

o > 55 000 habitantes

o 375 hab/km2

o 15 km de costa

Uma das zonas com maior
vulnerabilidade e risco costeiro!





Singularidades do Concelho de Ovar

✓ Obras de defesa costeira (esporões e obras longitudinais 

aderentes de diversos tipos, reforço dunar, alimentações 

artificiais, etc.)

✓ Atividades económicas diversas (pesca, hotelaria, campismo, 

escolas de surf, festivais de verão, etc.)

✓ Valores ambientais (proximidade à Ria de Aveiro, floresta, 

aterro sanitário selado, etc.)

✓ Valores sociais (relocalização do bairro dos pescadores, etc.)



Porquê a necessidade de um caso piloto no INCCA?

Componente participativa
do Projeto INCCA

Workshops participativos:
estão previstos 3 ao longo
de todo o projeto.

(presença de cerca de 20 stakeholders

representativos dos diferentes setores

com responsabilidade sobre a gestão,

decisão e utilização costeira no

concelho de Ovar)



✓ Desenvolvimento de uma 
Estratégia Municipal de 

Mitigação e Adaptação à 
Erosão Costeira para o 

concelho de Ovar

Resultados Esperados com o caso piloto

INCCA

✓ Envolvimento dos stakeholders
das comunidades locais nos 

processos de decisão 
(contributos transversais a 

outras zonas)



MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO À 
EROSÃO COSTEIRA E ÀS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS

--- UMA NOVA ABORDAGEM ---

(Tarefas 1 e 2 do projeto INCCA)



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.

--- UMA NOVA ABORDAGEM ---



Quais as principais causas da erosão?

• Subida generalizada do nível do mar;

• Ocupação e uso inadequado do litoral;

• Destruição das defesas naturais;

• Obras costeiras e portuárias;

• Redução de sedimentos fornecidos ao
sistema costeiro, por fontes naturais.



• Recuo da linha de costa e perda de território;

• Destruição do cordão dunar;

• Galgamentos;

• Danos em obras de defesa costeira;

• Destruição de infraestruturas e bens;

• Perda de atividades económicas.

Quais as principais consequências da erosão?



Atuar ao nível das causas:
REDUZIR O DÉFICE SEDIMENTAR

• Redução dos efeitos da intervenção humana;
• Adição de sedimentos no sistema costeiro;

Atuar ao nível das consequências:
LIMITAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA 
EROSÃO E PELAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

• Adaptação, retirada e/ou relocalização;
• Proteção com recurso a obras de defesa costeira.

ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO – Como podemos atuar?

Relocalização

Proteção

Alimentação



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
an

u
al

 M
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)



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)



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



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

X 6 
listagens



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



Modelo participativo – Contributos dos Stakeholders

ONLINE



1º Workshop participativo

“Estratégias, custos e benefícios”

Objetivo: Envolver as comunidades locais

e stakeholders na definição de

estratégias de combate à erosão costeira.

Modelo participativo – Contributos dos Stakeholders

•Como devemos atuar? Ao nível das causas e/ou consequências da erosão costeira?

•Por que tipo de intervenção devemos optar?

•Qual o impacto económico, social e/ou ambiental de cada tipo de estratégia?

•Quais os custos e benefícios inerentes a cada tipo de solução?



Selecção e priorização das medidas de MMA



Selecção e priorização dos impactos e métricas



Análise Multi-Critério e Análise Custo-Benefício



Modelo participativo – Contributos dos Stakeholders

• 1º Momento | 27 de novembro de 2020

• 2º Momento | 4 de dezembro de 2020

• 3º Momento | 14 de maio de 2021

Balanço do 1º Workshop Participativo

✓ Interesse demonstrado pelos stakeholders

✓ Discussões e contributos pertinentes

✓ Reconhecimento da necessidade de mais momentos participativos

✓ Tempo limitado para as discussões



Notas Finais sobre o Manual de MMA

✓ Manual de medidas de mitigação e adaptação à erosão costeira e às alterações 

climáticas transversal a todas as zonas sedimentares.

✓ Comentado e validado por stakeholders (caso piloto).

✓ Fornece dados necessários à comparação de soluções através de análises 

custo-benefício, custo-eficácia e análise multicritério.

✓ Passo importante e necessário de síntese e de procura de informação.



Notas Finais sobre o Manual de MMA

✓ Informação dispersa e muitas vezes inexistente.

✓ Caracterização subjetiva.

✓ Dificuldade na caraterização e quantificação de componentes sociais e 

ambientais.



Ferramenta de análise do impacto de intervenções de defesa costeira para

mitigação dos problemas de erosão e alterações climáticas

COAST – COASTAL OPTIMIZATION ASSESSMENT TOOL



Otimizar intervenções de defesa costeira, com vista à redução dos custos de

execução e manutenção e maximização dos impactos positivos na linha de costa

COAST – COASTAL OPTIMIZATION ASSESSMENT TOOL



Evolução da linha de 
costa

Pré-dimensionamento 
da intervenção

Análise 
custo-benefício

COAST (Coastal Optimization ASsessment Tool)

Metodologia ACB

XD-Coast

LTC

COAST – COASTAL OPTIMIZATION ASSESSMENT TOOL



COAST

Análise Custo-Benefício

Importância de 
quantificar 

todos os impactos 
inerentes a cada uma 

das medidas



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

INCCA - Manual de medidas de mitigação

e adaptação à erosão costeira e às

alterações climáticas, de aplicação

transversal a todas as zonas costeiras

sedimentares.

--- UMA NOVA ABORDAGEM ---

“CARDÁPIO DE MEDIDAS DE 
MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO”

Dados para 
apoio à 
decisão



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

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

De que forma?

• Definição das medidas de MMA.

• Identificação dos respetivos impactos.

• Caracterização métrica (ex. económica).

• Quantificação de custos e benefícios.

• (...)

• 2º Workshop (outubro 2021).

• 3º Workshop (abril 2022).

• Seminário Final (janeiro 2023).

Próximos eventos participativos Contributos

Junte-se a nós!

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



Junta-te a nós!

PARTICIPE E DÊ O SEU 
CONTRIBUTO E OPINIÃO 

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

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


✓ 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.

Considerações Finais

Passo relevante na gestão 
costeira 

(ao nível científico e prático)

• Sistematização de informação

• Harmonização de informação

• Consolidação de informação



✓ 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. 

Considerações Finais

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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