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Enquadramento 

• ENGIZC (2009)  

     (algumas preocupações identificadas) 

 … 

 A susceptibilidade aos fenómenos de erosão, às alterações climáticas, 

nomeadamente à subida do nível médio das águas do mar, aos temporais e às 

situações meteorológicas extremas; 

 O potencial económico que representam os recursos costeiros no quadro 

da economia nacional e a representatividade económica das diversas 

actividades desenvolvidas nestas; 

 A falta de sistematização de dados e insuficiente monitorização, 

limitando o conhecimento das principais dinâmicas e dos seus efeitos sobre 

a zona costeira … 
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Enquadramento 

• ENGIZC  

    (usos e atividades na zona costeira – Investigação Científica) 

 A zona costeira (…)  beneficia de um conjunto de saberes repartidos por 

várias ciências … 

 São muitos os investigadores que se ocupam da zona costeira, com objectivos 

diversos e sobre temáticas específicas … 

 Porém, falta um sistema que integre toda essa informação e que a 

disponibilize aos planeadores e gestores da zona costeira … 

 … existe desarticulação entre a investigação desenvolvida e as 

necessidades de planeamento e gestão, agravada pelo facto de as 

exigências por parte destes últimos nem sempre serem consentâneas com o 

trabalho rigoroso (/lento) da investigação científica. 
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Enquadramento 

• ENGIZC  

     (Princípios que sustentam a Visão) 
 … 

 Abordagem sistémica, criando uma nova cultura transversal, intersectorial e 

interdisciplinar que permita uma visão integradora e prospectiva da zona 

costeira; 

 Conhecimento científico e técnico, apoiando as decisões de medidas de 

ordenamento e gestão na compreensão dos fenómenos e da sua evolução 

dinâmica e na resolução dos conflitos de uso que se colocam à zona costeira. 
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Enquadramento 

• ENGIZC 

    Medidas 

 Identificar e caracterizar as áreas de risco e vulneráveis e tipificar mecanismos 

de salvaguarda [M_07]; 

 Criar a plataforma de conhecimento de I&D para a zona costeira [M_15]; 

 Desenvolver um programa nacional de monitorização dos sistemas costeiros, 

das comunidades bióticas e da qualidade ambiental [M_18]; 

 … 

 (Re)avaliar a necessidade de intervenções “pesadas” de defesa costeira 

através da aplicação de modelos multi-critérios [M_08]; 

 Assegurar uma formação técnica adequada às exigências da gestão integrada 

da zona costeira [M_16]. 
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Enquadramento 

• PAPVL (2007-2013), (2012-2015) 

     (Ações de Intervenção Prioritária) 
1. Defesa Costeira e Zonas de Risco 

i. sempre que sejam identificados problemas concretos de segurança de pessoas e bens 

ii. Intervenções de manutenção/reabilitação de obras de defesa costeira 

iii. Outras intervenções com o objectivo de reduzir o risco associado a áreas urbanas 

 

2. Estudos, Gestão e Monitorização, pouco desenvolvidos e dissociados de 

uma estratégia global: 

i. Estudos que permitam desenvolver acções articuladas com outras entidades tendo como 

meta a redução das intervenções de defesa costeira 

ii. Monitorização de parâmetros associados à fisiografia costeira  

iii. Estudos de análise custo-benefício para avaliação da oportunidade de intervenção 
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Enquadramento 

• PO_SEUR (2014-2020) 
      (Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos) 

 Eixo Prioritário 2 – Promover a adaptação às alterações climáticas e a 

prevenção e gestão de riscos 

• Prioridade de Investimento 2 ‐ Promoção de investimentos para abordar riscos 

específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver 

sistemas de gestão de catástrofes 

• OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Proteção do litoral e das suas populações face a 

riscos, especialmente de erosão costeira 

 PO_SEUR privilegiará intervenções inteligentes que melhorem o 

conhecimento técnico e científico para apoiar a gestão e a tomada de 

decisão 
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• A compreensão científica dos processos costeiros e a engenharia 

costeira têm um papel fundamental na formulação das melhores 

soluções de prevenção e gestão do risco. 

 

 

 

• Nos centros de investigação, universidades e laboratórios, como o LNEC, 

existe uma comunidade científica e técnica com conhecimento e 

metodologias no domínio dos processos costeiros e da engenharia 

costeira que devem ser aproveitados! 
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isso faz-se com engenharia no processo… 

Conclusões preliminares 

seguem-se alguns exemplos… 



Estudos e projetos de apoio à  

engenharia costeira no LNEC 

RDFS-PT: Sistema de previsão 

em tempo real para a costa 

Portuguesa 

 circulação hidrodinâmica em 

sistemas costeiros 

selecionados (Aveiro, Tejo); 

 agitação marítima no Atlântico 

Norte e Portugal continental 
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Estudos e projetos de apoio à  

engenharia costeira no LNEC 

ANCORIM - Rede Atlântica para a 

Gestão dos Riscos Costeiros 

 Reforço das capacidades de acção dos 

atores do litoral das regiões atlânticas em 

matéria de gestão e prevenção dos riscos 

costeiros;  

 Criação de uma rede de conhecimentos, de 

ferramentas e de competências entre as 

várias regiões e partilha de recursos; 
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 Realização de “cadernos” didáticos, a fim 

de facilitar a compreensão e utilização 

operacional dos dados e conhecimento 

científicos. 

 



Estudos e projetos de apoio à  

engenharia costeira no LNEC 

Simulação numérica do processo erosivo e de alternativas de 

intervenção: Espinho – Aveiro 
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 Simulação de alternativas de 

intervenção para o horizonte 

de 2050: proposta uma 

intervenção de melhoramento, 

baseada no prolongamento de 

um número reduzido de 

esporões, complementado 

com alimentação artificial. 

 

 Estudo da evolução passada da linha de costa e análise do processo erosivo;  

 



Estudos e projetos de apoio à  

engenharia costeira no LNEC 

Valorização hidrodinâmica da Ria Formosa e mitigação do risco 

nas ilhas barreira 

 Desenvolvimento de um plano de gestão para a Ria Formosa, 

incluindo:  

1) a melhoria das condições de circulação na Ria, em particular, nas zonas de 

viveiros de marisco;  
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2) a identificação de zonas 

críticas de erosão nas ilhas 

barreira; 

3) a proposta de medidas de 

mitigação do risco, tais como 

alimentações artificiais. 

 

Níveis de vulnerabilidade na Ria Formosa 



Estudos e projetos de apoio à  

engenharia costeira no LNEC 

Planos de dragagens para bacias portuárias 
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 Caracterização de portos e 

análise da evolução 

morfológica de bacias, canais 

e barras 

 Planeamento de dragagens de 

manutenção, incluindo 

propostas de gestão dos 

dragados e de monitorização 

ambiental 



Estudos e projetos de apoio à  

engenharia costeira no LNEC 

Apoio à gestão ambiental da Lagoa de Óbidos 
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 Modelação da morfodinâmica da embocadura: 

compreensão dos fenómenos e melhoria da 

capacidade de modelação 

 Estudo de intervenções e planos de dragagens 

 Protecção das margens da Lagoa de Óbidos 

 Plano de monitorização  



Estudos e projetos de apoio à  

engenharia costeira no LNEC 

Modelação da qualidade de água 

 Derrames de hidrocarbonetos (acidente do “Prestige”);  

 Dispersão de efluentes 

 Eutrofização  

 Contaminação fecal 
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Modelação da clorofila na Ria de Aveiro 

Modelação do acidente “Prestige” 

Pluma térmica numa tomada de água 

(Marrocos) 



Estudos e projetos de apoio à  

engenharia costeira no LNEC 

Estudo de ressonância e de agitação marítima para o 

Terminal XXI do Porto de Sines 
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 Desenvolvimento de soluções 

alternativas do layout dos molhes 

de abrigo  

 Aplicação de modelos de 

agitação marítima in-house 



Estudos e projetos de apoio à  

engenharia costeira no LNEC 

Estudo do reforço da proteção do Quebramar norte do Porto de 

Leixões 
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 Extensão da zona protegida por um 

quebra-mar submerso 

 Modelação física (FEUP) 

 Modelação numérica: IH-2VOF 



Estudos e projetos de apoio à  

engenharia costeira no LNEC 

Estabilidade e pressões em emissários submarinos (3D) 
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 Analisar a influência do ângulo de incidência das ondas na 

estabilidade do manto de proteção do emissário e nos 

esforços na conduta 



Estudos e projetos de apoio à  

engenharia costeira no LNEC 

Galgamentos em quebramares de talude: porto de Albufeira 
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 Desenvolvimento de modelos 

numéricos avançados 

• Modelação física 

• Medição in situ (Univ. Algarve) 



Estudos e projetos de apoio à  

engenharia costeira no LNEC 

Comportamento de navios em manobra e amarrados 
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 Otimização da configuração de  

canais de acesso portuário 

• Simulação da navegação sob a 

ação de ondas, ventos e correntes 

 Cálculo de esforços nas 

amarrações 
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Estudos e projetos de apoio à  

engenharia costeira no LNEC 

Observação sistemática de obras marítimas (trabalho de campo) 
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 Avaliar estado da estrutura e sua evolução 

 Caracterizar comportamento da estrutura 

“in-situ”, para melhorar o projeto de 

estruturas semelhantes 

 Aumentar a eficiência dos planos de 

manutenção/reparação destas estruturas 

Continente 

34 quebra-mares 



Estudos e projetos de apoio à  

engenharia costeira no LNEC 

Sistemas de alerta e mapas de risco 
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 Plataforma para a avaliação e alerta das 

situações de emergência de inundações e 

galgamentos em zonas costeiras e estruturas 

portuárias  

 Metodologias de análise e mapeamento de risco 

Porto da Praia da Vitória, 

Açores 

Risk Map 



Estudos e projetos de apoio à  

engenharia costeira no LNEC 

Modelação de esquemas de defesa costeira em Colwyn Bay (UK) 
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 Desenvolvimento de soluções alternativas para 

a reabilitação e protecção da praia:  

 

 

 caracterização da dinâmica da praia 

e definição do perfil de enchimento 

mais adequado;  

 modelação da linha de costa para 

várias soluções alternativas; 

 Ensaios 2D de estabilidade e 

galgamentos para vários perfis de 

revestimento do talude 
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Obrigado Fonte: “Público online” 


