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Etapas

1 Cenários de evolução (vulnerabilidades atuais e vulnerabilidades futuras)

2 Medidas de Adaptação (propostas)

3 Caminhos de Adaptação (escolhas)



Litoral arenoso

Litoral rochoso

•Subida nível do mar
• Impacto de tempestades 
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1 Cenários de evolução

Simulação da adaptação  

morfológica da Zona Costeira
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Vulnerabilidades futuras

Previsão da taxa de evolução

da linha de costa (2011-2100) 

Cenário RCP 4.5

Cenário RCP 8.5
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Zonas turísticas



Previsão da evolução da linha de costa no tempo (Quarteira)

Cenário RCP 8.5



Previsão da evolução da linha de costa no tempo (Península do Ancão)

Cenário RCP 8.5

Praia de Faro Poente

Praia de Faro Nascente



Inundação costeira (2100)
Cenário RCP 8.5

5 - Quarteira

3 – Praia de Faro
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‘Hotspots’ de vulnerabilidade
Cenário RCP 8.5

11 locais de maior recuo
Vários hotspots principais
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Limitações dos resultados

• Aproximações na abordagem de modelação (ex. input de parâmetros morfodinâmicos)

• Utilização de escalas mais grosseiras na modelação (em virtude dos tempos e 

disponibilidade de computação)

• Representatividade local

Mais valia dos resultados

• Resultados do modelo em concordância com o que foi observado no passado (ex. para 

locais de elevado risco a inundações)

• Capacidade de previsão de adaptação morfológica da costa para o futuro 

• Categorização de zonas  - hotspots de vulnerabilidade em função da ocupação

1 Cenários de evolução



B. Proteção em zonas costeiras vulneráveis

ex. Proteção combinada: remodelação de esporões e execução de  

alimentação artificial de praias

A. Recuo da ocupação em zonas costeiras vulneráveis 

ex. Retirada e recolocação da ocupação para zonas sem risco

C. Acomodação em zonas costeiras vulneráveis

ex. Monitorização da evolução da costa 

setores da ENAAC

Entidades a 
envolver na 

execução
Financiamento

2 Medidas de Adaptação – propostas
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3 Caminhos de Adaptação – escolha dos técnicos

Ondulado verde – caminho escolhido

Consensos!
(...) agir antes que a subida do nível médio do mar tenha consequências gravosas para as zonas urbanas (...)

(...) retirada das habitações (...) 

(...) urgência destas medidas (...)

(...) estudos sobre a relocalização e medidas legislativas a aplicar, aliadas a campanhas eficazes de sensibilização 

da população afetada, devem ser desenvolvidas e promovidas  (...)



Compromisso de garantir a sobrevivência dos recursos para gerações futuras

‘Take-home messages’

1 Cenários de evolução - mapeamento, validação das previsões, categorização de risco 

2 Medidas de Adaptação - Expor todas as medidas de adaptação existentes, juntamente com 

informação sobre eficácia, externalidades, incertezas e custos associados

3 Caminhos de Adaptação –discussão de viabilidade e consenso nas decisões
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