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A frente atlântica 
e ribeirinha de 
Almada aconselha
a governança mu-
nicipal a acautelar
procedimentos ao
nível da protecção
civil, mais ainda
quando é referido
que a linha de
costa entre a Cova
do Vapor e a Fonte
da Telha é a porta
de entrada de 
furacões

POR HHUMBERTO LAMEIRAS

Em Maio deste ano, a Agên-
cia Portuguesa do Ambien-
te afirmava que “Portugal

está na rota dos furações”. Ao
mesmo tempo, da parte do Pla-
no Metropolitano de Adaptação
às Alterações Climáticas da Área
Metropolitana de Lisboa vinha
a indicação de que a zona da
Área Metropolitana de Lisboa
mais afectada pelas alterações
climáticas é o Concelho de Al-
mada com a frente atlântica
entre a Cova do Vapor e a Fonte
da Telha a ser “bbrutalmente crí-
tica”, assim foi concluído num
debate em Setúbal.

Entretanto, a Câmara Mu-
nicipal de Almada tem vindo
a desenvolver esforços e criar

ferramentas que “ppermitam
uma gestão dos riscos e pro-
moção de uma Protecção Civil
preventiva e mais eficaz”, as-
sim é dado a saber por parte
da autarquia. 

A 30 de Outubro é dado
andamento a mais ferramen-
tas para este combate. Trata-
se da criação do Observatório
de Avaliação de Riscos Cos-
teiros e um Centro de Estudos
de Avaliação e Gestão de Ris-
co Ambiental e Protecção Civil,
em comunidades costeiras.

Neste dia, a Câmara de Al-
mada, a Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia da Universi-
dade Nova de Lisboa (FCT
NOVA), o Laboratório Nacional
de Engenharia Civil (LNEC) e
o TRYP Lisboa Caparica Mar
Hotel assinam um protocolo
para desenvolver este obser-
vatório. Consiste numa par-
ceria de cooperação atenta
aos 16 quilómetros do con-
celho em litoral oceânico e
28 quilómetros de litoral es-
tuarino do Tejo.

Estratégia para 
reduzir riscos

O documento que formaliza
esta parceria, é assinado às
10h00 no TRYP Lisboa Ca-
parica Mar Hotel, na Costa
da Caparica, e tem por ob-
jectivo construir uma estra-
tégia de redução dos riscos
para o território costeiro de

Almada e identificar um con-
junto de temas e áreas de
investigação do interesse da
Câmara, da FCT NOVA e do
LNEC, com o objectivo de
reunir um conjunto de pro-
jectos a serem desenvolvidos
no âmbito de candidaturas
a fundos de investigação na-
cionais e europeus.

O protocolo estabelece ain-
da que seja “pproduzida e di-
vulgada informação, bem
como a realização de estudos
e trabalhos de investigação
que contribuam para uma
comunidade costeira mais
resiliente aos riscos, para
uma maior literacia e uma
cidadania responsável e in-
terventiva, no âmbito da pro-
tecção civil”.

Entre os vários pontos pro-
tocolados, está ainda prevista
“uuma bolsa de estágios de
especialização a alunos fina-
listas dos 2.º Ciclo, 3.º Ciclo,
Cursos de Especialização e
Pós-graduações, assim como
promover um maior envolvi-
mento da FCT NOVA e do LNEC
nas atividades da Câmara na
área do risco e protecção civil.
Outra alínea de relevo consiste
na criação de um sistema de
informação de apoio à imple-
mentação de estratégias de
adaptação costeira para riscos
actuais e em cenários de al-
terações climáticas da Agência
Portuguesa do Ambiente”, re-
fere a autarquia.

ALMADA Protocolo cria observatório para avaliar
perigos nas comunidades costeiras  

Autarquia e entidades 
académicas unem esforços
contra riscos ambientais 


