Avaliação da Vulnerabilidade Costeira
para Portugal Continental
Portugal Continental possui aproximadamente 1 milhão e meio de pessoas na
zona costeira, assim como diversas infraestruturas de grande importância
económica, as quais estão sujeitas aos riscos associados à subida do nível
médio do mar (sNMM).
O conhecimento antecipado da sNMM, através de modelos de projeção
possibilita um planeamento de adaptação antecipado e, consequentemente,
uma otimização e redução dos custos associados a essa exposição.

Para identificar as áreas que enfrentam uma potencial exposição a riscos
de inundações costeiras, esta equipa de trabalho desenvolveu uma
metodologia usando projeções de subida do nível do mar e outros dados
geoespaciais.
Este trabalho constitui um contributo para a implementação da Diretiva
Europeia 2007/60/CE que exige a cada estado membro, a avaliação da
vulnerabilidade associada à subida do nível do mar e às inundações
causadas pela ocorrência de eventos extremos.

Identificar a Vulnerabilidade a Eventos de Inundação Costeira Extrema

Caso de Estudo - Setúbal
Parâmetros Físicos

Índice de Inundação Extrema Costeira
(1)

Esta análise enfoca o conceito de Vulnerabilidade das zonas
costeiras às ações energéticas do mar como a predisposição a
um dado risco, englobando diversos elementos e conceitos, como
a sensibilidade ou suscetibilidade ao dano e a falta de capacidade
para se adaptar.

Para identificar quais as zonas vulneráveis a eventos de inundação costeira,
foram criados dois modelos: um modelo baseado na probabilidade de
ocorrência de um evento extremo (Índice de Inundação Extrema Costeira) e
o outro que representa espacialmente a suscetibilidade de fatores físicos
(Índice de Vulnerabilidade Física), com 20m de resolução espacial.

(2)
(3)
(4)

Índice definido pela probabilidade de ocorrência de
inundação.
• Modelos de previsão de Maré
• Cenários de Projeção de Subida do Nível do Mar
• Frequências de Sobrelevação Meteorológica

Índice definido pela combinação de parâmetros físicos
que influenciam a IIEC:
• Carta Litológica (1)
• Tipo de Costa (2)
• Uso do Solo (3)
• Rede Hidrográfica (4)

Índice de Vulnerabilidade Física Costeira

RESULTADOS [Ano 2100]
224
Para cada célula de 20m de resolução é combinado o
IIEC e os Parâmetros Físicos, resultante no IVFC. Este
índice identifica e classifica as áreas potencialmente
expostas à subida do nível do mar.

km2

de Área Vulnerável

10200 Pessoas Afetadas
7200 Edifícios Vulneráveis

Aplicação Interativa de Cenários de subida do nível do mar:
https://smart.campus.ciencias.ulisboa.pt

Vulnerabilidade Física Costeira
Extrema
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