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Resumo 

A severidade do clima de agitação marítima que caracteriza a costa portuguesa, nomeadamente 

no litoral de Ovar, leva frequentemente a situações de emergência devido a galgamentos e 

inundações, que põem em causa a segurança de pessoas, bens e infraestruturas, tendo 

consequências graves, que podem vir a agravar-se face às alterações climáticas, sendo por isso 

fundamental antecipar consequências e reduzir custos. 
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1. Introdução 

O galgamento de estruturas de defesa costeira é um fenómeno que se caracteriza pelo transporte 

de massa de água sobre o coroamento da estrutura, e que, num último momento, afeta 

diretamente as populações provocando perdas e danos. A estimativa dos caudais galgados, a 

avaliação do risco de ocorrência dos galgamentos e a determinação das consequências e custos 

correspondentes são dependentes de vários aspetos, sendo fundamental perceber a influência 

dos agentes forçadores nos resultados. O litoral do concelho de Ovar foi identificado como uma 

das zonas com mais elevada vulnerabilidade e risco costeiro (Coelho et al., 2015). O défice 

sedimentar ao longo do litoral de Ovar é enorme e prevê-se que continuará a ser num futuro 

próximo, pelo que as situações de galgamento e de recuo da posição da linha de costa tendem a 

ser cada vez mais frequentes. Por outro lado, espera-se que, em Portugal, a subida do nível do 

mar e as mudanças nas tempestades por efeito das alterações climáticas aumentem os episódios 

de galgamento (Abadie et al., 2020). Neste sentido, é objetivo deste trabalho, com base na 

metodologia desenvolvida em Jesus (2020), compreender a influência das alterações climáticas 

na previsão de eventos e custos de galgamento no litoral de Ovar, mais concretamente na obra 

aderente do Furadouro. 

2. Previsão dos Custos de Galgamento e Inundação 

2.1 Metodologia 

A metodologia é baseada na recolha e análise do histórico de intervenções costeiras e respetivos 

custos de manutenção, bem como no número de eventos de dano registados no passado e 

consequentes impactos. É necessária a definição de um período de análise passado, onde é 

essencial conhecer o clima de agitação, custos de construção e/ou manutenção de estruturas 

costeiras, eventos de inundação e danos e custos correspondentes. Conhecido o clima de agitação 

histórico, é importante a definição de um cenário de referência, que deverá permitir a estimativa 

dos custos unitários de galgamento, custos de intervenção e manutenção das intervenções 
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costeiras, facilitando a sua extrapolação no tempo. Os cenários futuros de agitação para os quais 

se pretende prever a frequência de galgamentos e consequentes custos de inundação são 

definidos para a área de estudo, ao longo do horizonte temporal, considerando o efeito das 

alterações climáticas e da taxa de atualização dos valores monetários. 

2.2 Resultados 

O cenário de referência foi definido com base no registo de eventos da Agência Portuguesa do 

Ambiente, considerando o clima de agitação histórico. Os cenários futuros considerados 

englobam duas situações de subida do nível médio do mar (0.50 no cenário OS1 e 1.50 m no 

cenário OS2) e quatro climas de agitação futura possíveis (RCP4.5 a curto prazo, OS3, RCP4.5 a 

longo prazo, OS4, RCP8.5 a curto prazo, OS5, e RCP8.5 a longo prazo, OS6). A figura seguinte 

resume os resultados obtidos ao longo dos 20 anos de análise. 

Subida do Nível Médio do Mar Clima de agitação 

  

Figura 1. Impacto do efeito das alterações climáticas no desempenho económico dos eventos de 
galgamento e inundação no Furadouro, ao longo dos 20 anos de análise. 

3. Conclusões 

Para avaliar a influência das alterações climáticas na previsão de eventos futuros de galgamentos 

e respetivos custos na para do Furadouro, foi analisada a incerteza da subida do nível médio do 

mar e do clima de agitação futuro. A subida de 1,50 m corresponde ao pior cenário e estima-se 

um impacto direto, se outras medidas não forem tomadas, de um aumento dos custos atuais de 

galgamento e inundação em cerca de 2 a 7 vezes. Por outro lado, a incerteza no clima de agitação 

futuro, mostra que os custos associados a galgamentos, ao longo de 20 anos, poderão oscilar 

entre cerca de 2,5 e 3,7 milhões de euros, caso não sejam adotadas outras intervenções. 
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