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Componentes do estudo do litoral na área de intervenção da APA, I.P. /ARH do Tejo 
 

1 Estudo do litoral na área de intervenção da APA, I.P. /ARH do Tejo 

1.1 Caracterização do forçamento meteorológico e oceanográfico 

1.1.1 Vento 

Entregável 1.1.1.a Caracterização do regime de ventos no litoral 

1.1.2 Precipitação 

Entregável 1.1.2.a Caracterização da precipitação na região hidrográfica do Tejo 

Entregável 1.1.2.b Estimativas de descarga sólida fluvial potencial 

1.1.3 Marés 

Entregável 1.1.3.a Caracterização do regime de marés 

1.1.4 Correntes 

Entregável 1.1.4.a Caracterização das correntes costeiras 

1.1.5 Sobre-elevação meteorológica 

Entregável 1.1.5.a Caracterização da sobre-elevação meteorológica 

Entregável 1.1.5.b Caracterização do regime de extremos do nível do mar 

1.1.6 Nível médio do mar 

Entregável 1.1.6.a Análise da evolução do nível médio do mar em Cascais 

Entregável 1.1.6.b Cenários de evolução do nível médio do mar para 2100 

1.1.7 Ondas 

Entregável 1.1.7.a Caracterização do clima de agitação ao largo 

Entregável 1.1.7.b Caracterização do clima de agitação junto à costa 

Entregável 1.1.7.c Caracterização do clima de agitação na zona de rebentação nas praias-piloto 

Entregável 1.1.7.d Avaliação da deriva litoral nas praias-piloto 

1.2 Caracterização da margem terrestre na situação de referência 

1.2.1 Caracterização das principais unidades geológicas e da organização geomorfológica da faixa costeira 

Entregável 1.2.1.a Caracterização das principais unidades geológicas e da organização geomorfológica da 
faixa costeira 

1.2.2 Estudo das tendências de evolução nos últimos 50-100 anos, em litoral de arriba e de acumulação 

1.2.2.1 Litorais de arriba 

Entregável 1.2.2.1.a Inventário de instabilidades nas arribas obtido por fotointerpretação 

Entregável 1.2.2.1.b Inventário de instabilidades obtido for fotogrametria aérea digital multitemporal em 
sectores de arribas selecionados 

Entregável 1.2.2.1.c Monitorização da evolução de fachadas de arribas selecionadas: técnicas e resultados 

1.2.2.2 Litorais de acumulação 

Entregável 1.2.2.2.a Análise da evolução da linha de costa em litoral baixo arenoso nos últimos 50 anos 

Entregável 1.2.2.2.b Análise da evolução da linha de costa nos últimos 50 anos – caso especial da Costa da 
Caparica 

Entregável 1.2.2.2.c Utilização de ortofotomapas e fotografias aéreas para a delimitação da linha de costa 

1.2.3 Definição de uma série de áreas piloto (praias), representativas dos diferentes segmentos costeiros, para 
o estudo da variabilidade morfodinâmica sazonal na área de intervenção da APA, I.P./ARH do Tejo, com vista à 
sua monitorização periódica 

Entregável 1.2.3.a Lista das praias-piloto representativas do litoral em estudo para teste e aplicação de 
ferramentas de monitorização e caracterização da variabilidade sazonal 

Entregável 1.2.3.b Rede de pontos de apoio das praias-piloto 
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Entregável 1.2.3.c Metodologia e frequência espácio-temporal a aplicar para monitorização e 
caracterização da variabilidade sazonal nas praias-piloto e avaliação das ferramentas de monitorização 
adotadas 

Entregável 1.2.3.d Dados em bruto resultantes dos trabalhos de campo nas praias-piloto 

Entregável 1.2.3.e Caracterização da variabilidade morfodinâmica sazonal das praias-piloto 
representativas do litoral em estudo 

Entregável 1.2.3.f Evolução morfodinâmica da região das Barras do Tejo 

1.3 Avaliação da perigosidade associada à mobilidade da linha de costa 

1.3.1 Determinação e cartografia da perigosidade associada à ocorrência de fenómenos de instabilidade em 
arribas, incluindo definição objetiva de zonas de elevada perigosidade e/ou risco 

Entregável 1.3.1.a Determinação e cartografia da perigosidade associada à ocorrência de fenómenos de 
instabilidade em arribas à escala regional 

1.3.2 Determinação e cartografia da perigosidade associada à erosão de praias e ao galgamento oceânico 

Entregável 1.3.2.a Determinação e cartografia da perigosidade associada à erosão de praias e ao 
galgamento oceânico 

1.3.3 Verificação da adequabilidade das faixas de risco/salvaguarda definidas no POOC em vigor e, se 
necessário, proceder à sua redefinição 

Entregável 1.3.3.a Estudo da adequabilidade das faixas de risco/salvaguarda definidas no POOC em vigor 

1.4 Enquadramento das soluções de intervenção 

1.4.1 Em litoral de arriba 

1.4.1.1 Definição de um quadro de referência objetivo e pormenorizado de especificações técnicas, restrições 
e recomendações a aplicar em projetos de intervenção nas arribas que se tornem necessários para reduzir 
riscos, preservar património ou assegurar a estabilidade e segurança de projetos de estruturas que envolvam o 
uso da orla costeira, assegurando simultaneamente a preservação paisagística e ambiental do litoral de arriba 

Entregável 1.4.1.1.a Definição de um quadro de referência a aplicar em projetos de intervenção nas arribas 

1.4.2 Em litoral arenoso e nas áreas piloto previamente identificadas 

1.4.2.1 Caracterização da capacidade de ocupação de praias 

Entregável 1.4.2.1.a Caracterização da capacidade de ocupação de praias 

1.4.2.2 Definição e teste de critérios para delimitação da linha da máxima preia-mar de águas vivas 
equinociais, como consagrado na Lei nº 54/2005 de 15 de novembro, na área de jurisdição da APA, I.P./ARH do 
Tejo 

Entregável 1.4.2.2.a Estabelecimento de critérios e metodologias para a avaliação e verificação da linha da 
máxima preia-mar de águas vivas equinociais 

Entregável 1.4.2.2.b Dados em bruto resultantes do trabalho de campo para medição da cota da linha de 
máximo espraio das ondas 

Entregável 1.4.2.2.c Estudo e parecer sobre a delimitação da linha da máxima preia-mar de águas vivas 
equinociais na faixa costeira sob jurisdição da ARH Tejo 
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1 Introdução 

Existe hoje consenso de que o nível médio do mar (NMM) experimentou modificações 

significativas ao longo do século XX e que essas modificações se prolongarão no futuro. Porém, 

não existe consenso na literatura quanto à magnitude da variação expectável até 2100 (e.g., 

IPCC 2001; IPCC, 2007; Rahmstorf, 2007; Pfeffer et al., 2008; Church et al., 2008a; Church et 

al., 2008b). 

O objetivo deste relatório é definir cenários de evolução futura do NMM para os horizontes 

temporais de 2050 e 2100 através de: 1) construção de cenários com base em modelos 

empíricos de extrapolação; 2) revisão da literatura sobre as projeções para o oceano global. 

 

2 Metodologia 

2.1 Projeções com base em modelos empíricos 

Uma das formas de tentar antecipar o comportamento do NMM baseia-se no pressuposto de 

que esse comportamento poderá ser caracterizado por extrapolação de comportamentos 

observados no passado. 

Os resultados apresentados baseiam-se na análise dos dados do marégrafo de Cascais, 

considerado representativo da área em estudo, detalhada no Entregável 1.1.6.a Análise da 

evolução do nível médio do mar em Cascais. A extrapolação dos valores de subida e de 

aceleração do NMM calculados para as duas últimas décadas (1991 a 2010) naquele 

marégrafo, conduz a projecções de subida de 29 e 95 cm (valores centrais), relativamente ao 

NMM de 2000, para os horizontais de 2050 e 2100, respetivamente (Figura 1). 

 
Figura 1. Projeção da subida do NMM entre 2000 e 2100 a partir da extrapolação das séries obtidas no 
marégrafo de Cascais (curva verde, a tracejado), usando uma taxa média de elevação de 2.1 mm/ano e 

uma aceleração de 0.074 mm/ano
2
 (Antunes, 2011). As curvas, superior - R_SLR_Max - e inferior - 

R_SLR_Min - correspondem a um intervalo de confiança de 95%. 
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2.2 Projeções globais  

As projeções de elevação do NMM no oceano global, para o horizonte temporal de 2100, ainda 

apresentam uma elevada incerteza (Figura 2). As estimativas divulgadas no último relatório do 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007) e a maior parte dos estudos 

posteriores sugerem valores entre 0.2 e 2 m acima do NMM de 1990 (Figura 2 e Figura 3). As 

estimativas apresentadas no 4º Relatório do IPCC (IPCC, 2007 - AR4) sugerem uma subida do 

NMM entre 18 e 59 cm (34 cm em valor médio) até 2100 relativamente às duas últimas 

décadas do século XX (Meehl et al., 2007), revendo assim, em baixa, as estimativas avançadas 

no relatório anterior (IPCC, 2001). No entanto, as projeções do IPCC (2007) têm vindo a ser 

reavaliadas em função das opções tomadas à data de finalização deste relatório sobre cenários 

socio-económicos, emissões futuras de gases com efeito de estufa e, principalmente, sobre a 

contribuição dos reservatórios de gelo da Antártida e da Gronelândia. A contribuição destes 

reservatórios para a variação do NMM só recentemente começou a ser investigada e  

caracterizada através de medições objetivas, tendo sido subestimada naquele relatório. Em 

consequência, a maior parte dos trabalhos posteriores apontam para valores de subida do 

NMM entre 0.5 e 2 m, valores claramente superiores aos do intervalo proposto pelo IPCC em 

2007 (Figura 3). Os dados de satélite hoje disponíveis mostram elevada concordância com o 

cenário de evolução mais desfavorável do NMM global, antecipado em 2001 pelo IPCC (IPCC, 

2001) para os primeiros anos do séc. XXI.  

Finalmente, cabe aqui notar a  concordância notável entre as projecções de subida do NMM 

ilustradas na Figura 2, com a deduzida por extrapolação dos dados do marégrafo de Cascais. 

 

Figura 2. Projeções de subida do NMM até ao horizonte temporal de 2300 (ECI, 2012). 
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Figura 3. Intervalos de estimativas da subida do NMM no horizonte temporal de 2100 (USGS, 2011). 

 

3 Conclusões  

Admitindo que as projeções globais do NMM são representativas do comportamento do NMM 

na área de estudo e considerando o contexto de elevada incerteza associado a estas projeções, 

julgou-se útil definir dois cenários de subida do nível do mar para o horizonte de 2100:  

1. um cenário materializado por uma subida da ordem de 50 cm, compatível com as 

projeções do IPCC;  

2. um cenário considerado extremo, atendendo ao princípio da precaução, da ordem de 

1.5 m, que segue as recomendações da generalidade da comunidade científica como 

adequado para efeitos de ordenamento e gestão do risco da zona costeira.  

Para o horizonte temporal de 2050 assume-se como plausível uma subida de cerca de 30 cm, 

relativamente ao nível de 1990. 
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