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RESUMO (276 palavras) 

 

As alterações climáticas registadas ao longo do tempo demonstram uma 

variabilidade cíclica em espaços temporais de milhares de anos. No entanto, o 

aumento da temperatura média global verificado no último século foi mais significativo 

devido ao aquecimento global. A origem deste fenómeno reside no desequilíbrio entre 

as emissões antropogénicas de gases com efeito de estufa para a atmosfera, e os 

processos de remoção dos mesmos, os quais registam uma resposta mais lenta. 

Destaca-se como consequência deste fenómeno a subida do nível médio das 

águas do mar, originada pelo degelo dos glaciares e zonas polares. A alteração deste 

nível reflectir-se-à na subida gradual do nível médio da água do mar, com impactos 

nas zonas costeiras à escala mundial, ameaçando a inundação e destruição de 

cidades ou mesmo países. Estima-se que, até ao ano 2100, a subida do nível médio 

da água do mar seja de 2 metros (IPCC, 2007). Assim, torna-se necessário o 

desenvolvimento de estratégias que adequem as áreas costeiras à presença da água 

a um nível altimétrico acima do actual. São conhecidas diferentes abordagens relativas 

a este problema, destacando-se “retreat”, “defend” e “attack”, estudadas pelas 

organizações ICE e RIBA. 

O presente trabalho visa o estudo deste fenómeno no Estuário do Tejo e os 

seus efeitos na cidade do Seixal, na qual é verificada uma grande vulnerabilidade à 

inundação, devido à proximidade do seu núcleo urbano antigo à água. De forma a 

prevenir impactos negativos no funcionamento da cidade, é desenvolvida uma 

estratégia de defesa e adequação do local ao nível dos seus sistemas urbanos. A 

proposta de ordenamento urbano é complementada com o desenvolvimento de 

soluções arquitectónicas que promovam esta estreita relação com a água. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Subida do nível médio das águas, Frente ribeirinha, Seixal, 

inundação, alterações climáticas, projecto urbano 
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ABSTRACT 

 

The climate changes registered throughout time demonstrate a great variability 

in time spaces of hundreds of years. However, the increase in the global medium 

temperature in the last century was much more significant due to global warming. The 

origin of this phenomenon comes from the disequilibrium between anthropogenic 

emissions of greenhouse gas to the atmosphere, and the processes to remove the 

latter, which has a slower response. 

It is noteworthy to highlight from this phenomenon the rising sea level, caused 

by the melting glaciers and polar zones. The changing of this level will impact at 

coastal zones globally, threatening with floods and cities destruction. It is estimated 

that until 2100 the rising sea level is 2 meters (IPCC, 2007). Therefore, the 

development of strategies that suits coastal areas to the presence of water at an 

altimetry level above the actual one becomes necessary. Various approaches to this 

problem are known, namely “retreat”, “defend”, and “attack”, studied by the 

organisations ICE and RIBA. 

The present work intends to study this phenomenon at Estuário do Tejo and its 

effects in the city of Seixal, in which a great vulnerability to floods is noticed due to the 

proximity of its ancient urban core to the water. In order to prevent negative impacts in 

the city’s functioning, a strategy of defence and local fit is developed in the city’s urban 

systems. The proposition is complemented with an architectural element of playfullness 

and destined to the support of activities and water sports developed at Seixal’s Bay. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como subtítulo “Seixal, Infilling Bridgescape”. No 

entanto, devido às alterações realizadas ao longo do desenvolvimento do projecto, 

propõe-se que o mesmo seja alterado para “Seixal, Cidade Inundável”, caracterizando 

melhor o trabalho apresentado. 

 

Tema 

O fenómeno das alterações climáticas tem-se intensificado ao longo do tempo. 

Nos últimos 100 anos os registos de variação da temperatura são muito superiores 

aos identificados nos séculos anteriores. O constante aumento da temperatura média 

global designa-se por Aquecimento Global e o factor que mais contribui para este 

fenómeno é a emissão antropogénica de gases com efeito de estufa, devido, 

sobretudo, à queima de combustíveis fósseis.  

 

Entre as consequências da intensificação deste fenómeno está a subida do 

nível das águas do mar, causada pelo aumento da temperatura global e o 

consequente degelo dos glaciares e zonas polares. A variação do referido nível terá, 

assim, impactos nas cidades costeiras, nomeadamente nas suas frentes ribeirinhas, e 

são, já hoje, identificados vários casos, à escala mundial, de cidades afectadas por 

permanentes inundações das águas do mar.  

 

Pertinência do Tema 

Este constante aumento do nível do mar realça a necessidade de estudo de 

diferentes abordagens e estratégias, ainda que possam ter repercussões apenas a 

longo prazo. Com isto, tornam-se necessários novos métodos de prevenção, formas 

de adaptação e novas técnicas de construção em áreas inundadas. Acresce o facto de 

algumas cidades apresentarem uma estruturação em função da sua frente ribeirinha, o 

que poderá implicar toda uma reorganização da mesma.  

 

As estratégias a adoptar para estas áreas podem prevenir impactos negativos 

a nível social, económico e material, e garantir a durabilidade de actividades em risco 

de perder a sua funcionalidade no caso de inundação.  
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A habitabilidade está seriamente ameaçada nas zonas litorais mais vulneráveis 

à subida do nível do mar. Os impactos que esta provoca ocorrerão à escala mundial e, 

previsivelmente, afectarão a maioria dos países costeiros. No entanto, aqueles que 

possuem grande poder financeiro têm maior capacidade de se eximir aos impactos 

causados pela subida do mar do que os países mais pobres. A falta de recursos que 

os países em desenvolvimento apresentam, torna a sua população residente em 

zonas litorais mais exposta às consequências da subida do nível do mar, pondo em 

risco a sua subsistência. 

 

As actividades relacionadas com a água também correm riscos de perder a sua 

funcionalidade devido a este fenómeno. Muitas delas estão associadas a infra-

estruturas que a subida do nível médio do mar afectará. Entre outros, são destacados 

os portos industriais, cais de transportes fluviais, marinas e indústrias costeiras, 

provocando impactos negativos nos respectivos sectores e na economia e 

organização da sociedade em geral. Além disso, grande parte das cidades ribeirinhas 

apresenta infra-estruturas litorais que favorecem a circulação automóvel e pedonal, as 

quais se tornam inutilizáveis perante o cenário de inundação. 

 

Também no ramo turístico serão identificados impactos negativos em algumas 

das suas áreas de atracção, visto que grande percentagem do turismo mundial 

acontece em zonas litorais. Associados a esta vertente, estão também alguns 

elementos relacionados com a componente histórica e cultural dos diversos países, 

localizados nas áreas costeiras das cidades, e que são, em muitos casos, locais de 

interesse público e turístico.  

 

Torna-se, por isso, fundamental a elaboração de estratégias urbanas de forma 

a atenuar os impactos negativos que a subida do nível do mar provocará nas cidades 

costeiras. Os aspectos apresentados apontam para a necessidade destas cidades 

continuarem a funcionar de forma adequada nomeadamente ao nível das suas 

infraestruturas, dos sistemas urbanos, das actividades nelas desenvolvidas e da sua 

própria habitabilidade. 

 

 

Breve Abordagem a Conceitos Teóricos 

As consequências que as alterações climáticas provocam nas cidades tornam 

necessário o desenvolvimento de medidas que minimizem as mesmas. São 
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conhecidas as estratégias de mitigação e adaptação como formas de atenuar os 

impactos do aquecimento global. O conjunto de medidas que visam à estabilização 

das emissões de gases com efeito de estufa é definido por mitigação. Por outro lado, o 

conceito de adaptação abrange as estratégias direccionadas à minimização dos 

impactos desse fenómeno nas cidades (CCE, 2007). Para que os efeitos destas 

medidas apresentem os melhores resultados possíveis, é necessário que a adopção 

de estratégias de adaptação e mitigação seja feita simultaneamente.  

 

As medidas de mitigação são estabelecidas por diversas organizações, das 

quais se destacam, a nível global, a Convenção – Quadro das Nações Unidas sobre 

Alterações Climáticas e o Protocolo de Quioto.  

 

No contexto do fenómeno da subida do nível das águas do mar, as instituições 

Institution of Civil Engineers e Royal Institute of British Arquitects (RIBA & ICE 2009) 

distinguem três formas de adaptação para com o problema: “Recuar”, “Defender” e 

“Atacar”. Estas soluções demonstram as diferentes formas de lidar com o problema, 

permitindo que, para os diversos locais afectados pelo mesmo, possa ser considerada 

a que melhor se adequa. 

 

Objectivos 

O presente trabalho visa o estudo dos impactos causados pela subida do nível 

médio das águas do mar no Estuário do Tejo até ao ano de 2100 e a elaboração de 

uma solução urbana para a adaptação da frente ribeirinha do Seixal.  

 

Situado na margem sul do rio Tejo, o Seixal apresenta uma séria 

vulnerabilidade à inundação pela sua proximidade à água e baixa cota de implantação 

do núcleo urbano fundamental. Com o conhecimento adquirido sobre as diferentes 

formas de abordagem a este problema, pretende-se desenvolver uma estratégia que 

responda da melhor forma às necessidades que a cidade apresenta. 

 

É tido como objectivo que a funcionalidade desta cidade não seja posta em 

causa pela subida do nível do mar, fazendo com que a presença da água nos seus 

sistemas urbanos passe a ser uma mais-valia ao invés de uma dificuldade.  

A proposta pretende ainda responder à carência de actividades que, perante o 

fenómeno apresentado, potencialmente venham a ser severamente afectas. 
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Metodologia 

Para a melhor compreensão dos impactos que este fenómeno trará ao Seixal, 

são feitas simulações cartográficas com os níveis da água do mar estimados até ao 

ano 2100. Com esta análise, são identificadas as áreas em risco de inundação. 

 

Destacando-se o núcleo urbano antigo como a área mais vulnerável do Seixal 

à subida do nível do mar, são analisados os impactos que este fenómeno terá nesta 

área urbana, relativamente às diversas componentes da cidade. 

 

Seguidamente, são testadas as diferentes estratégias de adaptação, de modo 

a perceber qual a mais adequada ao local, e é desenvolvido um projecto urbano no 

quadro daquela que, face aos problemas identificados anteriormente, melhor se 

adeque. 

 

Nesta sequência, é desenvolvido um projecto de carácter arquitectónico, que 

complemente algumas actividades que veem o funcionamento das suas actuais infra-

estruturas afectado pela presença da água na cidade.  

 

Estrutura e Conteúdos 

O presente relatório é dividido em duas partes, uma primeira dedicada ao 

Estado do Conhecimento e uma segunda parte dedicada à apresentação de uma 

Proposta de Adaptação para o Seixal.  

 

A primeira parte é composta por dois capítulos onde, no primeiro, denominado 

I. Alterações Climáticas, é apresentado o tema central do trabalho, bem como os 

fenómenos que dele derivam. São explicados os conceitos fundamentais como o 

Efeito de Estufa, o Aquecimento Global, o Degelo dos Glaciares e a Subida do nível 

Médio das Águas do Mar, relacionando-os sequencialmente. Com base em estudos 

realizados por diversos autores, são descritas as projecções para o século XXI ao 

nível da temperatura, do ciclo da água, do degelo e da subida do nível das águas do 

mar. Ainda no primeiro capítulo, são apresentadas as políticas e medidas que visam 

atenuar os impactos causados pelo Aquecimento Global, definidas como estratégias 

de Mitigação e os modelos de Adaptação das cidades a esta questão. O segundo 

capítulo do Estado do Conhecimento, II. Casos de Estudo, abrange a caracterização 

da relação com a água que a Holanda e o Bangladesh apresentam, destacando as 
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diferentes formas de lidar com o fenómeno das Alterações Climáticas, apresentando 

soluções direccionadas para o problema da inundação. 

 

A segunda parte deste trabalho é também composta por dois capítulos: III. 

Caracterização do Local de Intervenção e IV. Proposta de Adaptação para o Seixal. 

No terceiro capítulo deste trabalho, é apresentada a caracterização da cidade do 

Seixal ao nível da sua localização geográfica, origem, topografia, desenvolvimento 

urbano, actividades e a sua relação com a água. São, ainda, expostos os impactos 

que o fenómeno da subida do nível médio das águas do mar possivelmente provocará 

na cidade, no horizonte temporal de 100 anos. O quarto capítulo destina-se à 

apresentação de uma proposta de intervenção, explicando a estratégia urbana global 

adoptada e apresentando o projecto urbano concreto. No seguimento, é apresentada a 

proposta de um elemento arquitectónico enquadrado no projecto urbano, 

complementando o mesmo, e valorizando a componente lúdica do Seixal. 
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ESTADO DO CONHECIMENTO 
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I. Alterações Climáticas 

 

Ao longo do tempo, desde a existência da Terra, as variáveis do clima nunca foram 

constantes. São identificadas na história do planeta diversas variações climáticas 

derivadas de causas naturais, como mudanças da órbita em torno do Sol ou mesmo 

no eixo de rotação da Terra. Sendo que o sistema climático sofre alterações, não só 

resultantes de processos naturais, como também da acção antropogénica, o terceiro 

relatório do Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC, 2001) define 

Alterações Climáticas como variações do clima relativamente às variáveis que o 

caracterizam (temperatura, precipitação, nebulosidade e outros fenómenos climáticos), 

durante um período temporal, geralmente medido em décadas.  

 

O Efeito de Estufa 

 
A habitabilidade na Terra só é possível devido à existência do Efeito de Estufa. 

O terceiro relatório do IPCC (2001) define este fenómeno como o processo do 

aumento de temperatura da atmosfera provocado pela concentração de gases com 

efeito de estufa (GEE). Estes assumem um papel crucial no equilíbrio radioactivo do 

planeta, retendo a energia emitida por este na atmosfera, e fazem com que a 

temperatura do ar permita a vivência humana. Numa situação hipotética de ausência 

total de GEE, a temperatura da atmosfera rondaria os 18ºC negativos, em vez dos 

15ºC que a que, actualmente, se encontra (Santos, F. D; Miranda, P., 2006).  

 

 

Figura 1 – Representação esquemática das causas do efeito de estufa. Fonte - Alcoforado et al., 2009 
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No entanto, deu-se, nos últimos anos, uma maior emissão de GEE, 

densificando a sua concentração atmosférica, e provocando um consequente aumento 

da temperatura do ar e dos oceanos. Este fenómeno define-se por Aquecimento 

Global e, segundo o 3º relatório do IPCC (2001), resulta da acção antropogénica nos 

últimos cinquenta anos. O mesmo relatório refere que o fenómeno continuará a 

agravar-se devido, nomeadamente, à elevada dependência que a economia mundial 

apresenta dos combustíveis fósseis.  

 

De acordo com o relatório SIAM II (Santos, F. D; Miranda, P., 2006), as 

emissões anuais de dióxido de carbono (CO2) irão aumentar cerca de 60% até 2030. 

Indica também que cerca de dois terços desse aumento terão origem em países em 

desenvolvimento, os quais irão continuar a utilizar o carvão de forma intensiva. No que 

respeita às emissões de CO2 provenientes da desflorestação e alterações do uso do 

solo, antevê-se que estes não apresentem uma redução significativa, o que implicará 

um aumento da concentração atmosférica de GEE até ao final do século XXI (Santos, 

F. D; Miranda, P., 2006). 

 

Torna-se, ainda, importante referir que o sistema climático apresenta uma 

resposta para a concentração atmosférica às emissões de CO2 muito lenta. As 

moléculas deste gás permanecem na atmosfera cerca de 100 anos desde que são 

emitidas, segundo os autores do relatório SIAM II (Santos, F. D; Miranda, P., 2006). É 

por eles exemplificado que, se for reduzida a emissão de dióxido de carbono a zero, 

só daqui a 100 anos será notória a correspondente redução do referido gás, 

concluindo que o desaparecimento do mesmo não é repentino. 

 

 

Figura 2 - Potenciais efeitos das alterações Climáticas nas áreas costeiras (Alcoforado et al., 2009) 
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Projecções para o Século XXI 

 

Uma vez que as emissões de GEE tendem a aumentar ao longo do tempo, 

torna-se fundamental a elaboração de modelos climáticos. Estes caracterizam-se por 

instrumentos de grande importância no estudo das alterações climáticas pois 

permitem, por meio da simulação do sistema climático, interpretar o comportamento 

recente do clima e obter cenários do clima futuro. Os resultados por eles apresentados 

são gerados através da descrição de vários processos que influenciam o clima, no 

entanto são necessariamente incompletos e envolvem algumas aproximações 

(Santos, F. D; Miranda, P., 2006). 

Projecções de Temperatura 

 

A principal alteração no sistema climático associada à emissão de gases com 

efeito de estufa é o aumento da temperatura. Registos ao longo do tempo demonstram 

que o valor da variação da temperatura média global dos últimos 100 anos excedeu a 

variação dos últimos mil anos (IPCC, 2001).  

 

O Relatório do IPCC (2007) estima que o aumento da temperatura média 

global até ao ano de 2100 será de 1,4ºC a 5,8ºC relativamente à média registada no 

intervalo de 1961 a 1990. Refere ainda que, desde o início do século XX, os aumentos 

da temperatura mais significativos identificados na Europa registaram-se 

principalmente na Península Ibérica. 

 

 

Figura 3– Anomalia térmica global da temperatura média do período de 2001-2005 relativamente a 1951-1980. 

(Alcoforado et al., 2009) 
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Projecções do Ciclo da Água 

 

No que respeita ao ciclo da água, os modelos indicam que a concentração de 

vapor de água na atmosfera e a precipitação global irão aumentar, originando algumas 

mudanças substanciais na distribuição espacial da precipitação (IPCC, 2001). Numa 

projecção para o ano de 2100, o relatório SIAM II (Santos, F. D; Miranda, P., 2006), 

perspectiva que, relativamente ao continente europeu, ocorrerá uma diminuição da 

precipitação a sul do mesmo e um aumento a norte. 

 

Degelo 

 
Nas últimas cinco décadas foi observado um recuo de grande parte dos 

glaciares de montanha e uma redução da massa de gelo a grandes altitudes. No 

Árctico, as alterações climáticas estão a dar-se de forma rápida e intensa 

relativamente a outras regiões do globo, o que faz com que as transformações daí 

resultantes tenham impactos profundos à escala global. No caso do Pólo Sul, o 

terceiro relatório do IPCC (2001) refere que, nos gelos da Antárctida, não são 

identificadas alterações significativas desde 1978, ainda que a região oeste apresente 

maior instabilidade climática que o resto do continente. 

 

No plano geral, a fusão de toda a camada de gelo da Antárctida provocaria um 

aumento do nível médio das águas do mar em 60 metros. Juntamente com a fusão da 

camada de gelo da Gronelândia, numa situação hipotética, o mesmo nível subiria 67 

metros (Santos, F. D; Miranda, P., 2006). 

 

 

Figura 4 – impactos registados na Europa consequentes do Aquecimento Global (Alcoforado et al., 2009) 
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Projecções da Subida do Nível Médio da Água do Mar 

 

As projecções que são anteriormente descritas relacionam-se e influenciam 

directamente o nível médio da água do mar. O aumento da temperatura provoca a 

fusão de glaciares e estes, por sua vez, fluem para o oceano, aumentando assim a 

massa de água.  

Segundo o terceiro Relatório do IPCC (2001), os registos da subida do nível do 

mar observados durante o século XX foram de 1 a 2 mm/ano, o que significa que 

foram dez vezes superiores às observações indirectas dos últimos três mil anos. 

Refere o mesmo relatório que as causas do aumento do nível do mar nos últimos 100 

anos são a dilatação térmica da camada superficial dos oceanos devido ao aumento 

da temperatura e do degelo dos glaciares das montanhas.  

Sendo que o valor térmico dos oceanos continua a aumentar, perspectiva-se 

um agravamento e aceleração no que respeita a subida do nível das águas do mar. A 

projecção feita pelo IPCC (2007) do referido nível estabelece um aumento até 2100 

entre 0,09m e 0,88m e, nos modelos utilizados, não são consideradas as fusões dos 

gelos da Gronelândia e da Antárctida, pois não são encaradas como significativas. 

 

O tempo de resposta que os oceanos apresentam face às emissões de gases 

com efeito de estufa é muito maior do que a atmosfera. Foi referido que a remoção 

completa dos GEE da atmosfera demoraria 100 anos, numa situação hipotética das 

suas emissões serem reduzidas a zero. Devido à inércia térmica e ao facto de o 

aquecimento da camada superior dos oceanos estar a propagar-se às camadas mais 

profundas, os oceanos demorariam cerca de 500 anos a dar uma resposta no mesmo 

cenário. Isto significa que, se se desse uma interrupção total de emissão de gases 

com efeito de estufa, o nível médio das águas do mar continuaria a subir durante os 

próximos 500 anos. (Santos, et al, 2001). 

 

Em Portugal, as observações feitas ao longo do século XX comprovam que a 

subida do nível do mar neste período foi de 15 centímetros (Santos, F. D; Miranda, P., 

2006). O projecto de investigação Urbanized Estuaries and Deltas. In search of a 

comprehensive planning and governance. The Lisbon case, financiado pela Fundação 

para a Ciência e Tecnologia, organizou diferentes cenários combinando as variáveis 

que convergem para a determinação do nível do mar, no horizonte 2100 (figura 4). 

Neste trabalho, coordenado pelo Prof. João Pedro Costa, adopta-se como tipping 

points de trabalho as cotas 4,00 e 4,50 m da cartografia de terra.    
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Figura 5 – Cenários de subida do nível do mar em Lisboa para o ano 2100. 

Fonte: Costa, 2012 

 

Mitigação e Adaptação 

 

As consequências que as alterações climáticas provocam são encaradas como 

ameaças para as sociedades humanas. Como já foi referido, um dos principais 

problemas, nomeadamente para as cidades costeiras, é a subida do nível das águas 

do mar. Cidades ribeirinhas estão em risco de ver parte do seu território inundado 

devido a este fenómeno.  

 

Tendo em conta que a origem do problema provem da elevada emissão de 

gases com efeito de estufa e o consequente aumento da temperatura média global, 

foram desenvolvidas medidas susceptíveis de influenciar positivamente as variáveis 

associadas ao fenómeno de alterações climáticas, designadas por estratégias de 

mitigação. Outras, com a finalidade de atenuar os seus efeitos mais graves para os 

centros urbanos, são conhecidas por estratégias de adaptação.  

 

Muitos países começaram já a reagir aos efeitos das alterações climáticas nas 

cidades, tendo em consideração que os custos de uma preparação antecipada podem 

ser inferiores aos de reparação de danos. Para conseguir tirar partido dos benefícios 

associados às alterações climáticas e reduzir os riscos do problema, torna-se 

imprescindível a adopção de estratégias de mitigação e de adaptação em 

complementaridade.  
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A mitigação é definida pelo IPCC (2007) como processo de intervenção para a 

redução do forçamento antrópico do sistema climático. Este inclui estratégias que 

visam limitar as fontes emissoras de gases de efeito de estufa, uma vez que as graves 

consequências das alterações climáticas só poderão ser evitadas pela diminuição 

rápida e radical da emissão desses gases. 

 

Medidas Internacionais 

 

Existem várias medidas implementadas internacionalmente das quais se 

destacam o quadro de Convenção - Quadro da Nações Unidas sobre alterações 

climáticas, e o Protocolo de Quioto. Merece também destaque o papel do IPCC, criado 

em 1998 pela Organização Mundial de Meteorologia, e o Programa das Nações 

Unidas para o Ambiente. 

 

A Convenção - Quadro da Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, 

assinada em 1992 no Rio de Janeiro, foi um dos primeiros acordos internacionais e 

ficou estabelecido durante a conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e 

Desenvolvimento. A convenção Quadro da Nações Unidas sobre alterações climáticas 

está direccionada para a responsabilidade de estabilização das emissões de gases 

com efeitos de estufa, atribuindo a comprometimento dos países mais desenvolvidos e 

principais emissores de GEE para com este acordo. A responsabilidade deste abrange 

todos os países, ainda que os Países em desenvolvimento apresentem uma menor 

poder de reacção no aspecto financeiro, pondo em risco o seu crescimento económico 

(Alcoforado et al., 2009). 

 

O Protocolo de Quioto foi assinado em 1997, sucedendo-se à Convenção - 

Quadro das Nações Unidas sobre alterações climáticas de 1992. Os seus objectivos 

são igualmente focados na diminuição a ter relativamente à emissão dos gases com 

efeito de estufa. Estabelece ainda metas às quais cada país deve corresponder e, 

para a definição destes objectivos, é tido em conta o grau de desenvolvimento dos 

diferentes países bem como a emissão de GEE de cada um. (Alcoforado et al., 2009) 
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Medidas Europeias 

 

A nível europeu, são também conhecidas algumas iniciativas, das quais se 

destaca o Programa Europeu para as Alterações Climáticas (ECCP), e o Comércio 

Europeu de Licenças de Emissão (CELE). 

 

O ECCP foi criado em 2000 com a finalidade de auxiliar a União Europeia e os 

seus Estados-Membros a cumprirem os objectivos assumidos no âmbito do Protocolo 

de Quioto. Tem como principal objectivo a identificação e desenvolvimento de políticas 

e medidas orientadas para a redução das emissões de GEE (CE, 2008). 

 

O CELE representa uma das iniciativas mais importantes, elaboradas no 

quadro do ECCP, e constitui o primeiro instrumento de mercado no âmbito das 

alterações climáticas. Foi implementado em 2005 e prevê o comércio de licenças de 

emissão dentro da União Europeia, para determinadas instalações abrangidas pela 

directiva, designadamente as que envolvem grandes consumos de combustíveis 

fósseis. (CE, 2008). 

 

Medidas Nacionais 

 

Em Portugal, identifica-se a Comissão Interministrial para as Alterações 

Climáticas (CAC) cuja principal função é a elaboração e o acompanhamento das 

políticas governamentais no que respeita às alterações climáticas. Criada após o 

Protocolo de Quioto, em 1998, é constituída por representantes dos ministérios 

relacionados à temática das alterações climáticas.  

 

Das políticas públicas que a CAC acompanha, destaca-se o Programa 

Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) como principal instrumento. Desde 

a sua criação, em 2006, que este programa visa quantificar o esforço de mitigação das 

emissões de GEE, necessário para o cumprimento do Protocolo de Quioto, através de 

um conjunto de medidas e políticas de aplicação sectorial. (CAC, 2012). 

 

No âmbito do CELE, foi criado o Plano Nacional de Atribuição de Licenças 

de Emissão (PNALE) que regula as emissões de GEE em Portugal. É aplicado aos 

sectores de produção de energia. O PNALE II traduz também um esforço de redução 

de emissões nacionais de GEE para as instalações abrangidas pelo CELE. 
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Outro instrumento que merece destaque é o Fundo Português de Carbono 

(FPC). Este, pertencente ao Estado Português, visa suprir o défice de cumprimento do 

Protocolo de Quioto que subsiste com a aplicação do PNAC e do PNALE. (CE, 2008) 

Face à necessidade de prever o grau de cumprimento das metas nacionais no âmbito 

do Protocolo de Quioto, foi, ainda, desenvolvido e lançado em 2009 um sistema de 

previsão do cumprimento do mesmo, com o objectivo de permitir o reforço atempado 

das políticas e medidas de combate às alterações climáticas. (CAC, 2012). 

 

As medidas já apresentadas funcionam como políticas que procuram minimizar 

os impactos provocados pelas Alterações Climáticas. Ainda que estas iniciativas 

contribuam positivamente para atenuar os impactos referidos, não são suficientes para 

garantir uma vida estável e longe dos riscos às sociedades. Com o agravamento de 

situações de inundação em cidades costeiras, incapazes de responder em tempo útil à 

diminuição de emissões de GEE para que o nível do mar não suba, tornam-se 

necessários outros métodos que permitam apresentar soluções no período imediato. 

Estes designam-se por estratégias de adaptação e correspondem às soluções que 

permitem resolver problemas actuais ou antecipar os riscos futuros que possam vir a 

ocorrer devido às alterações climáticas (CCE, 2007).  

 

Num quadro teórico, sobre estratégias de adaptação para reagir 

preventivamente ao problema do aumento do nível das águas do mar, destaca-se o 

desenvolvimento dos conceitos “recuar”, “defender” e “atacar”, numa perspectiva 

urbana, pelas organizações Royal Institute of British Arquitects e Institution of Civil 

Engineers, em Facing up to rising sea levels (RIBA & ICE 2009). Cada uma delas 

dependerá da adaptação ao local por diversos factores de ordem física, no entanto, os 

autores demonstram a abordagem teórica a considerar para com o problema.  

 

A primeira, “recuar”, corresponde à mudança da cidade para áreas não 

afectadas. É referido que a mudança preventiva das infra-estruturas para um local 

seguro relativamente às águas do mar não deve ser encarado como abandono das 

mesmas pois baseia-se apenas numa mudança de local (RIBA & ICE 2009). A linha de 

costa é recolocada tendo como vantagem a redução dos riscos de inundação, e não 

sendo contrariado o normal movimento do mar. 

 

Num segundo ponto, os autores referem a abordagem que designam como 

“defender”. Esta engloba todas as estratégias que se implementam para que a água 

não entre no ambiente construído existente, garantindo um elevado nível de protecção 
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para a cidade. Embora esta abordagem providencie a continuidade do funcionamento 

dos centros urbanos costeiros, é das mais dispendiosas. No entanto, é a que, 

permitindo a continuidade das actividades na sua área original, oferece menor risco de 

inundação. Ao optar por defender, as infra-estruturas existentes de uma cidade são 

protegidas de inundações e não há necessidade de mudança para áreas de cota 

segura, como na primeira abordagem, “recuar”. São exemplos de estratégias 

defensivas barreiras, diques e barragens.  

 

A terceira estratégia define-se por “atacar”. Engloba as acções das cidades que 

lidam com o problema de forma a tirar proveito do mesmo, crescendo para a água. Os 

autores sustentam que esta abordagem tem muito potencial a ser explorada, sendo já 

assinaláveis algumas práticas, nomeadamente referente a edifícios e construções 

flutuantes (RIBA & ICE 2009). 

 

 

Figura 6 - Hipóteses de estratégias de adaptação. Fonte – RIBA & ICE, 2009 

  



17 
 

II. Casos de Estudo 

É certo que o aumento do nível do mar terá consequências em todo o mundo, 

no entanto, existem países que estão mais expostos ao problema. Alguns destes já 

adoptadaram medidas, planos e estratégias de resolução e controlo da situação. De 

entre outros casos, os exemplos da Holanda e do Bangladesh, que representam 

países com diferente poder económico mas com idêntico o risco de ver grande parte 

do seu território inundado e vários milhões de pessoas afectadas, recorreram a 

diferentes formas de acção. As estratégias seguidamente apresentadas correspondem 

às soluções urbanas na cidade de Roterdão (Holanda) e nas Ilhas Char (Bangladesh).  

Holanda – Roterdão 

 

A Holanda é exemplo de um país com grande poder financeiro em que a sua 

principal abordagem para com a água é de defesa, com projectos já realizados e 

estratégias mais avançadas de prevenção para a inundação.  

Actualmente, a situação na Holanda está controlada, uma vez que os projectos 

existentes têm uma perspectiva de durabilidade e protecção até 2050. Para evidenciar 

os riscos de grande parte das cidades holandesas, refere-se como exemplo Roterdão, 

em que o ponto mais baixo está à cota altimétrica de -7 metros. Situa-se no delta do 

Reno e Mosa, destacando-se a particular vulnerabilidade da cidade aos problemas na 

área da gestão do ciclo da água. Por grande parte da cidade ter uma altitude negativa, 

em relação ao nível das águas, foram projectados diversos diques e barreiras de 

forma a combater a possibilidade de inundação à qual, sem essas intervenções, 

estava exposta.  

 

Figura 7 - Roterdão - Master Plan “ WaterStad 2035”.   

Fonte: Waterplan 2 Rotterdam : Working on Water for an Attractive City (Jacobs et al., 2007) 

http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/documents/Documenten/WATERPLAN_engels.pdf 
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Relação da Cidade com o Ciclo da Água 
 

Contudo, não é apenas a subida do nível do mar que põe esta cidade em risco. 

Roterdão é ameaçada por quatro frentes: a elevação do nível do mar, descargas 

fluviais, precipitação e águas subterrâneas. Estes são os pontos fulcrais que têm que 

estar constantemente visionados, pois receia-se que as alterações climáticas possam 

ser mais radicais, pondo em risco a confiabilidade de qualquer projecto ou construção 

efectuada. 

 

As opções estratégicas extremas consistem em renovar as infraestruturas 

relacionadas com a água de modo a satisfazer uma nova concepção da gestão dos 

recursos hídricos, ou introduzir no sistema unidades que lhe pudessem dar novas 

valências. Em Roterdão optou-se por uma solução mista de forma a servir um sistema 

multifunções, relacionado com os novos conjuntos urbanos em crescimento. 

Sendo a Holanda um dos países mais desenvolvidos no área da gestão da 

água, é possível identificar, na cidade de Roterdão, diversos projectos referentes aos 

principais problemas que os fenómenos climáticos lhe podem causar.   

 

Estratégias adoptadas em Roterdão 
 

A gestão de inundações e defesa da cidade relativamente à subida do nível do 

mar é solucionada pela construção de diques, barragens, canais e barreiras de 

tempestade. O facto de Roterdão apresentar uma cota altimétrica negativa (4 metros 

abaixo do nível do mar), faz com que os diques que envolvem a cidade sejam 

considerados como a medida mais importante.  

 

Próxima de Roterdão, destaca-se a Barreira de Tempestades Maestlant 

(figuras 5 e 6), localizada no canal Nieuwe Waterweg. É a maior estrutura hidráulica 

móvel do mundo e um dos principais projectos associados à subida do nível do mar. É 

designada como uma “barreira de tempestade” pois tem como função prevenir 

impactos negativos que grandes tempestades e marés tenham nas zonas costeiras no 

interior do canal que protege. A conclusão da obra data de 1997, no entanto, a 

primeira vez que foi accionada foi 10 anos depois.  
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Figura 8 - Barreira de tempestade Maestlant com 

comportas fechadas, canal Nieuwe Waterweg. Fonte- 

uzzkebo.files.wordpress.com/2012/05/maeslantkering-

5jpeg-1.jpg#.UQJ-Dydg-pA 

Figura 9- Barreira de tempestade Maestlant com 

comportas abertas canal Nieuwe Waterweg. Fonte –

mattryall.net/image/maeslantkering.jpg#.UQJ-iidg-pA 

 

As estratégias que Roterdão apresenta para o controlo da água proveniente da 

precipitação são, nomeadamente, a criação de praças aquáticas e armazenamento de 

águas pluviais. A primeira tem como principal objectivo o escoamento da água para 

uma praça com dupla funcionalidade. Esta, quando inundada, é considerada uma 

praça aquática, e, num ambiente seco, assume a função de um espaço de lazer.  

 

 

Figura 10 - Proposta de praça aquática em ambiente 

seco. Fonte - static.weadapt.org/knowledge-

base/images/907/original/4f634cad61229rotterdam2 

.jpg#.UQKBkidg-pA 

Figura 11 - Proposta de praça aquática inundada. Fonte - 

static.weadapt.org/knowledge-base/images/907/original/ 

4f62140201f00rotterdam.jpg#.UQKbHidg-pA

 

O armazenamento das águas é feito por canais subterrâneos e tem o mesmo 

objectivo: o escoamento e drenagem das descargas pluviais. A principal diferença, 

relativamente às praças aquáticas, reside no não aproveitamento deste recurso para a 

criação de um espaço público. No entanto, apresenta como vantagem o elevado 

volume de água que permite armazenar.  

http://www.gophoto.it/view.php?i=http://%20uzzkebo.files.wordpress.com/2012/05/maeslantkering-5jpeg-1.jpg#.UQJ-Dydg-pA
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://%20uzzkebo.files.wordpress.com/2012/05/maeslantkering-5jpeg-1.jpg#.UQJ-Dydg-pA
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://%20mattryall.net/image/maeslantkering.jpg#.UQJ-iidg-pA
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Figura 12 - Armazenamento de águas em canais subterrâneos.  

 

Também as coberturas ajardinadas são consideradas como fundamentais na 

gestão da água derivada da precipitação. Para não sobrecarregar o sistema de 

escoamento da água, esta medida permite a retenção da mesma nas coberturas dos 

edifícios, provocando o abrandamento da sua drenagem.  

 

 

Figura 13 - edifícios com coberturas ajardinadas, Roterdão. mjimji.files.wordpress.com/2011/02/12-groendak.jpg; 

2.bp.blogspot.com/_Sbrai3EGdMs/TJXgt4uHNvI/AAAAAAAAEug/SHB5PrDgnRo/s1600/GreenRoofWide2.jpg 

 

Em Roterdão é também possível identificar exemplos de novas formas de 

construção derivadas da abundante presença da água. Os edifícios flutuantes, 

construídos sobre a água, proporcionam uma maior relação das pessoas ao ambiente 

aquático. Destaca-se o “Floating Pavilion”, como construção mais relevante deste 

género. 

 

http://mjimji.files.wordpress.com/2011/02/12-groendak.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Sbrai3EGdMs/TJXgt4uHNvI/AAAAAAAAEug/SHB5PrDgnRo/s1600/GreenRoofWide2.jpg
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Figura 14 - Floating Pavilion, Roterdão. Fonte -  sustainablebusiness.com/imageupload/RotterdamBubbles.jpeg 

 

Relativamente aos transportes, regista-se o desenvolvimento do “Anfibius Bus”. 

É um autocarro que, além de se deslocar nas vias, tem a capacidade de atravessar 

rios e áreas inundadas. Este meio de transporte pode ser considerado a junção de um 

transporte público viário com um transporte fluvial, ainda que numa escala menor. 

 

 

Figura 15- Meio de transporte terrestre e aquático “Anfibius Bus”. Fonte - http://www.worldcarfans.com/109031817967/ 

amphicoach-is-worlds-first-amphibious-passenger-coach/lowphotos#8 

 

  

http://www.sustainablebusiness.com/imageupload/RotterdamBubbles.jpeg
http://www.worldcarfans.com/109031817967/%20amphicoach-is-worlds-first-amphibious-passenger-coach/lowphotos#8
http://www.worldcarfans.com/109031817967/%20amphicoach-is-worlds-first-amphibious-passenger-coach/lowphotos#8
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Bangladesh  – Ilhas Char 

 

O Bangladesh é um país situado no sudeste Asiático e a sua situação é 

igualmente preocupante, estando em risco o desaparecimento de 15% do seu território 

com a subida da água em apenas 1 metro. No entanto, o facto de ser um dos países 

com menor poder financeiro do mundo, limita a acção do seu governo para com este 

problema. Os elevados índices de pobreza expõem os habitantes das cidades e 

regiões litorais a esse fenómeno, pondo em risco as suas casas, trabalhos (a maioria 

ligados ao sector agrário) e as próprias vidas.  

 

O país divide-se em seis estados, sendo que o Sul do mesmo é o mais 

ameaçado, onde se destacam as Ilhas Char. A vulnerabilidade que o Bangladesch 

apresenta relativamente ao fenómeno da subida do nível do mar é fortemente visível, 

tendo em conta que o cenário de subida do referido nível em apenas 1 metro afectaria 

cerca de 15 milhões de pessoas.  

 

          

 

Com isto, é a população que habita nas áreas costeiras que desenvolve grande 

parte das estratégias de adaptação à subida do nível da água. Estas estratégias 

passam por soluções menos pesadas como seja a elevação das habitações sobre 

palafitas, criação de hortas flutuantes, para assegurar a continuidade da prática da 

agricultura, assim como a criação de barreiras de pequena dimensão.  

 

 

 

 

Figura 16- Bangladesh – cenário de possível inundação do país com a subida do nível do mar em 1 e 1,5 metros. 
Fonte - grida.no/images/series/vg-water2/0403-Bangladesh-EN-234d2.jpg 
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Elevação das habitações sobre palafitas 
 

A grande maioria das pessoas que habita na região sul do país, nas Ilhas Char, 

tem a sua casa no litoral. Com os problemas de inundações que constantemente 

afectam esta região, os habitantes vêem-se obrigados a encontrar soluções. Muitos 

reconstroem as suas casas sempre que são destruídas, outros fazem-no mas noutro 

local, mais distante do litoral. No entanto muitos têm elevado as suas casas sobre 

palafitas, colocando-as num patamar inatingível pela água em casos de cheias ou 

subida de marés. A ameaça às habitações é a maior preocupação do Governo e 

comunidades locais do Bangladesh e foi considerada prioridade, existindo já projectos 

com Organizações Não Governamentais (ONG) para trabalhar com as populações 

locais nesse aspecto. 

 

 

Figura 17- Elevação de casas sobre palafitas, Bangladesh.  

Fonte - http://www.bbc.co.uk/portuguese/especial/ 2249_bangladesh2/page2.shtml 

 

Hortas flutuantes 

 

A principal actividade da população do Bangladesh, nomeadamente no sul do 

país, é a agricultura. Assim como as habitações, também os campos de cultivo são 

constantemente ameaçados pelas inundações e chuvas torrenciais que ocorrem na 

região, destruindo-os e obrigando os agricultores a refazer aquele que, em muitos 

casos, é a sua única fonte de rendimento e o próprio sustento. Para que tal não 

aconteça, estes habitantes desenvolveram as hortas flutuantes. São construídas por 

jangadas de bambu assentes em plantas de água e, sobre elas, são cultivados 

diversos produtos agrícolas. Esta medida faz com que estes “campos de cultivo” não 

sejam afectados com as enchentes ou subidas de marés. 

 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/especial/
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Figura 18 - Método de construção de hortas flutuantes 

pelos habitantes do Bangladesh. Fonte – 

practicalaction.org/images/floatinggarden-diagram-600.jpg 

 

Figura 19 - Hortas flutuantes, Bangladesh. Fonte – 

www.climatechoices.org.uk/imageLibrary/floatinggarden

L.jpg

 

Barreiras de pequena dimensão 

 

Para evitar que as inundações e subidas de marés tenham um impacto 

destrutivo nas habitações e nos campos agrícolas, algumas áreas no sul do 

Bangladesh optam, com a ajuda de Organizações Não Governamentais, por construir 

barreiras que as protejam. Na Ilha Harispur pretende elevar-se a estrada em torno da 

mesma em 1 metro e, assim, proteger as casas e campos de cultivo no espaço 

protegido pela mesma. 
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PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO PARA O SEIXAL 
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III. Caracterização do Local de Intervenção 

Localizado na margem Sul do rio Tejo, o concelho do Seixal é constituído 

pelas freguesias de Aldeia de Paio Pires, Amora, Arrentela, Corroios, Fernão Ferro e 

Seixal, e tem como limites administrativos os concelhos de Almada, Barreiro e 

Sesimbra. Situado na Península de Setúbal, é um dos concelhos mais pequenos do 

distrito, sendo no entanto, o segundo maior em termos de população residente. 

Pertence à Área Metropolitana de Lisboa, estando assim inserido na Bacia 

Hidrográfica do Tejo.  

 

Figura 20 – Localização do Seixal no Estuário do Tejo. Fonte – ilustração do autor 

 

Ao longo dos anos, a organização administrativa e territorial do Seixal sofreu 

algumas alterações, uma vez que, no século XVI, o povoado do Seixal pertencia à 

freguesia da Arrentela e esta, por sua vez, estava associada a Almada. Só após a 

revolução liberal, em 1836, obteve os direitos de concelho, mas viria a ser extinto 

em 1895. Três anos depois foi instituído o concelho do Seixal, com as freguesias já 

referenciadas. Em 1993, a vila do Seixal adquire o estatuto de Cidade, englobando 

as freguesias da Arrentela e do Seixal.  

 

As suas origens estão fortemente ligadas à actividade piscatória, razão para 

a qual contribuiu significativamente a localização geográfica no estuário do Tejo e a 

Baía que limita grande parte do concelho a poente. Esta constitui, juntamente com o 

sapal de Corroios, um conjunto de grande valor ecológico e paisagístico. A Baía é 

criada a partir da reentrância de um braço do Rio Tejo que une, através da presença 

do elemento água, as freguesias de Seixal, Arrentela, Amora e Corroios e a sua 

área ocupa a quase totalidade dos 8% de Reserva Ecológica Nacional que o 

concelho possui.  
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Figura 21 - Baía do Seixal. Fonte - http://www.flickr.com/photos/cmseixal/7267696430/sizes/l/in/photostream/ 

 

Desenvolvimento Urbano 

 

A topografia no Seixal apresenta algumas variações de cota acentuadas, 

nomeadamente no interior do concelho. No entanto, toda a frente ribeirinha é 

predominantemente plana e foi a partir desse eixo que o Seixal se expandiu. A 

avenida marginal tornou-se relevante no acesso ao núcleo urbano e foi em torno 

desta que as construções tiveram início. Os primeiros edifícios apareceram no ponto 

mais próximo de Lisboa e, simultaneamente, junto à entrada da Baía. A sua 

localização próxima da água privilegiava não só a actividade pesqueira como 

também a ligação fluvial à capital. Hoje, esse primeiro aglomerado designa-se como 

núcleo urbano antigo do Seixal e é o local onde se encontram os edifícios mais 

tradicionais da cidade. 

 

 

Figura 22 - Vista aérea do núcleo urbano antigo do Seixal. 

Fonte - flickr.com/photos/cmseixal/3598298416/sizes/o/in/photostream/ 

 

http://www.flickr.com/photos/cmseixal/7267696430/sizes/l/in/photostream/


28 
 

A forte relação de estruturação do Seixal relativamente à baía faz com que 

uma das principais características desta cidade seja a sua extensa frente ribeirinha. 

Maioritariamente composta por espaços verdes, parques e zonas de passeio, é um 

dos factores que, hoje, promove e enfatiza actividades de lazer, desportivas e 

náuticas no local. Ao longo da Baía, realça-se também a avenida marginal do Seixal, 

que funciona como principal eixo de circulação viária e pedonal desde a existência 

do aglomerado urbano. No séc. XIX era a única via de ligação ao centro urbano. 

Com a expansão da vila e da rede viária, apareceram novos pontos de acesso, no 

entanto, a relevância da avenida marginal não diminuiu. 

 

A frente ribeirinha do Seixal é também caracterizada por vários portos 

tradicionais e pontos de atraque de barcos de pesca, devido à grande tradição 

pesqueira. Embora a intensidade desta actividade tenha diminuído com o passar 

dos anos, ainda é incentivada a sua preservação como uma das principais 

características do Seixal.  

 

 

Figura 23 – caracterização geral do Seixal. Fonte – FA-UTL, Trabalho de grupo, 5º ano, Turma MIAPUT, 2011/2012  
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Estrutura Viária e Ligações Fluviais 

 

À data da construção dos primeiros edifícios no núcleo urbano do Seixal, a 

única via de acesso ao local era a Avenida Marginal. Ao longo do tempo, esta via 

não perdeu relevância, sendo ainda hoje a mais importante ligação ao centro da 

cidade. No entanto a expansão urbana a leste do concelho e a localização do 

parque industrial do Seixal realçaram a importância da Avenida Vasco da Gama, 

que estabelece a ligação entre o núcleo urbano antigo do Seixal e a freguesia de 

Aldeia de Paio Pires. 

 

No núcleo urbano antigo do Seixal as vias são mais estreitas, o que leva a 

que muitas delas sejam de sentido único. A mobilidade automóvel é, por isso, mais 

condicionada e o estacionamento é mais reduzido do que nas áreas urbanizadas 

mais recentes do Seixal.  

 

Figura 24 – Via do núcleo urbano antigo do Seixal. Fonte – fotografia do autor 

 

A rede fluvial existente faz a ligação do Seixal ao Cais do Sodré, em Lisboa. 

O cais localiza-se no ponto geográfico mais próximo da capital, facilitando as 

transições fluviais, não sendo necessária a entrada das embarcações de transporte 

de passageiros na Baía. 

 

Edificado 

 

O facto de o centro da cidade ser a zona mais antiga, faz com que seja aí 

que se encontram os edifícios mais tradicionais do Seixal. Grande parte já passou 

por um processo de restauração, apresentando um geral bom estado de 
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conservação. É, assim, um dos factores que diferencia o núcleo urbano antigo do 

resto da cidade - a sua arquitectura e malha urbana.  

A maioria dos quarteirões assenta numa cota entre 2 e 3 metros, onde se 

encontram edifícios de um a cinco pisos, embora o número de pisos mais comum 

nesta área seja de três e quatro. 

 

Figura 25 – Edificado do núcleo urbano antigo do Seixal. 

 

Actividades 

 

Sector Industrial 

A indústria foi o grande impulsionador do desenvolvimento económico do 

concelho do Seixal. Em torno da Baía é possível identificar a Fábrica de Vidros da 

Amora, a Companhia de Lanifícios da Arrentela, os edifícios das Secas de Bacalhau 

na Ponta dos Corvos, e as Fábricas de Cortiça “Wincander” e “Mundet” (ambas 

criadas no início do século XX). Esta última foi a que contribuiu mais 

significativamente para o crescimento económico da zona, tendo chegado a 

empregar 5000 operários, e ajudado o Seixal a ser considerado como principal 

centro corticeiro do País. 

 

Figura 26 – Fábrica Mundet. 
Fonte - http://1.bp.blogspot.com/_lOzAgQwS6Jg/TNKx6TH_VAI/AAAAAAAABjo/Sx93_hVxSa4/s1600/Mundet.jpg 

http://1.bp.blogspot.com/_lOzAgQwS6Jg/TNKx6TH_VAI/AAAAAAAABjo/Sx93_hVxSa4/s1600/Mundet.jpg
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Em 1961, iniciou-se o funcionamento da Siderurgia Nacional na freguesia de 

Aldeia de Paio Pires que, juntamente com a construção da Ponte Sobre o Tejo, em 

1966, foi o grande instigador do aumento demográfico e progresso económico, 

tendo transformado um concelho predominantemente rural num concelho industrial. 

 

Actividades Náuticas e de lazer 

 

Devido à sua localização e à grande frente ribeirinha, o Seixal é um local 

bastante solicitado no que diz respeito à prática de actividades náuticas. A baía que 

delimita o concelho proporciona o desenvolvimento de desportos como a canoagem, 

kayak, vela e kitecross, por ser um local com menos correntes relativamente ao rio. 

A maioria destas é coordenada pela Associação Náutica do Seixal, que se destaca 

como principal instituição de apoio ao desporto aquáticos, incentivando ainda a 

prática da natação e pólo aquático, desenvolvidos em piscinas interiores. 

 

 

 

 

Figura 27 – Desportos Náuticos praticados na Baía do Seixal. Regata de Vela, canoagem e Kitesurf. Fontes - 

http://www.cm-seixal.pt/NR/rdonlyres/4A4DBC80-6D27-4502-97A9-E40F5EEDA94B/1484/canoagem1.jpg; 

http://www.takportugal.com/apps/blog/tag/seixal 

 

http://www.cm-seixal.pt/NR/rdonlyres/4A4DBC80-6D27-4502-97A9-E40F5EEDA94B/1484/canoagem1.jpg
http://www.takportugal.com/apps/blog/tag/seixal
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Apesar de, ao longo dos anos, a tradição da pesca tenha perdido 

intensidade, é ainda uma das principais características da cidade. De forma a não 

perder a sua identidade neste aspecto, o município preservou e restaurou várias 

embarcações tradicionais que, hoje, são bastante procuradas para passeios 

náuticos na Baía do Seixal.  

 

 

Figura 28– Embarcações Tradicionais do Seixal. Fonte - arm4.staticflickr.com/3402/3597617655_717e2d5cc6_z.jpg; 

flickr.com/photos/cmseixal/3597616887/sizes/l/in/photostream 

Ao longo da avenida marginal do Seixal é possível identificar um eixo 

pedonal que é recorrentemente utilizado pelas pessoas em passeios de lazer. A sua 

extensão faz a ligação entre a freguesia da Arrentela com o núcleo urbano do 

Seixal, e são identificados diversos espaços verdes durante o percurso. Estas 

características tornam este eixo num dos locais mais procurados no concelho, 

nomeadamente por questões lúdicas. 

 

 

Figura 29 – Eixo marginal do Seixal. Fonte - flickr.com/photos/cmseixal/5303242020/sizes/l/in/photostream/ 

 

http://farm4.staticflickr.com/3402/3597617655_717e2d5cc6_z.jpg
http://www.flickr.com/photos/cmseixal/5303242020/sizes/l/in/photostream/


33 
 

O futuro do Seixal – Impactos face à subida do nível do mar 

 

O cenário de subida do nível das águas do mar adoptado para o presente 

trabalho é baseado em informações existentes em Urbanised Estuaries and Deltas 

(Costa, 2011), onde são referidas as projecções de aumento do nível das águas do 

mar para 2100. Segundo o autor, o aumento esperado para a região do Estuário do 

Tejo será de 1,40 a 1,60 metros que, juntamente com a ocorrência de ondulação e 

as progressivas cheias do Tejo, elevam este valor para os 2 metros. Sendo que os 

níveis de preia-mar e baixa-mar atingem hoje a cota altimétrica 0 e 2 metros, em 

2100 é esperado que os mesmos sejam de 2 e 4 metros, respectivamente. Para os 

casos de condições climatéricas extremas são acrescidos 0,5 metros, considerando-

se assim um aumento total de 2,5 metros.  

 

Com estes dados, foram feitas simulações cartográficas dos vários níveis 

que as marés poderão atingir no local e identificadas as áreas mais vulneráveis à 

subida do nível do mar.  

 

 

Figura 30 - Simulação da baixa-mar actual no núcleo urbano antigo do Seixal. Fonte – desenho do autor 

 

 

 

Figura 31 - Simulação de preia-mar actual e baixa-mar em 2100 (cota altimétrica 2 metros) no núcleo urbano antigo 

do Seixal. Fonte – desenho do autor 
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Figura 32 – Simulação da preia-mar em 2100 (cota altimétrica 4 metros) no núcleo urbano antigo do Seixal 

Fonte – desenho do autor 

 

 

Figura 33 - Simulação da preia-mar em 2100 em condições extremas (cota altimétrica 4,5 metros) no núcleo urbano 

antigo do Seixal. Fonte – desenho do autor 

 

 

As repercussões que o concelho do Seixal terá, derivadas deste fenómeno, 

afectarão várias componentes da cidade, nomeadamente o sistema viário, o 

edificado e os espaços públicos. A viabilidade urbana do núcleo antigo do Seixal 

será totalmente posta em causa pela inundação prevista. Estas consequências 

serão visíveis em vários locais do concelho, no entanto, é no núcleo urbano antigo 

que são identificadas as maiores fragilidades perante a subida do nível médio do 

mar. 

 

No sistema viário destaca-se o eixo da Avenida Marginal que será 

completamente inundado por estar maioritariamente assente à cota altimétrica de 2 

metros, onde são já hoje identificados vários casos de pequenas inundações quando 

existe uma forte ondulação e as condições climatéricas são consideradas extremas. 

As vias mais interiores da cidade não serão afectadas, no entanto, no núcleo urbano 

antigo do Seixal, todas as ruas ficarão submersas. 

 

O edificado que se encontra ao longo da referida avenida, desde a Arrentela 

até ao núcleo urbano, será afectado pela subida do nível do mar. No entanto, esse 

impacto seja pouco significativo, uma vez que estes edifícios assentam numa cota 
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altimétrica de 3,5 a 5 metros. Já no núcleo urbano antigo, os edifícios poderão ser 

inundados em 2 metros, dada a sua baixa cota de implantação.  

 

O facto do sector comercial se localizar principalmente no piso térreo dos 

edifícios, faz com que seja uma das actividades que sofrerá mais danos pela 

inundação. Assim como o comércio, também outros serviços situados no piso térreo, 

como a junta de Freguesia e a Associação Náutica do Seixal, necessitam de uma 

reformulação ou relocalização para a continuação do seu funcionamento.    

 

O transporte fluvial também será também atingido pela subida do nível do 

mar, uma vez que o cais e as plataformas de embarque estão hoje a um nível 

altimétrico muito inferior ao esperado que a água atinja em 2100. 

 

Devido aos impactos negativos estimados, acima referidos, torna-se 

necessária uma intervenção para que a cidade continue habitável e funcional, 

protegendo-a da inundação prevista, com a reformulação e adaptação dos seus 

sistemas.  
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IV. Proposta de Adaptação para o Seixal 

A cidade do Seixal apresenta uma extensa frente ribeirinha, maioritariamente 

delimitada pela baía. De acordo com o estudo realizado, os impactos da subida do 

nível do mar até 2100 serão visíveis em toda a sua extensão, afectando a estrutura 

viária, o edificado e espaços públicos.  

 

Pela sua proximidade à água, a Avenida Marginal é o eixo mais exposto a 

este fenómeno, juntamente com alguns edifícios ao longo do mesmo. No entanto, é 

identificado o núcleo urbano antigo do Seixal como a área mais vulnerável à subida 

do nível do mar, onde a inundação poderá atingir cerca de 90% dos edifícios e 

infraestruturas que o constituem. Estes factores são preponderantes na escolha 

deste local como base de intervenção. 

 

 

Figura 34 - Consequências da inundação no núcleo urbano antigo do Seixal. Fonte – desenho do autor 
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Estratégia Urbana 

 

Tratando-se de um período temporal bastante alargado, pretende-se adoptar 

uma estratégia que não seja posta em causa a habitabilidade na cidade do Seixal. 

Na ausência de uma medida de defesa, a cidade iria inundar diariamente devido à 

variação das marés e, com o passar dos anos, essa inundação aumentaria 

gradualmente, consoante a subida do nível médio do mar.  

 

Pretende-se que, a longo prazo, a entrada da água na área edificada não 

seja impedida, mas que aconteça de forma controlada. Assim, é desenvolvida uma 

estratégia composta por três fases: defesa, adequação e controlo, directamente 

dependentes do atingir de determinadas cotas, mais do que em função de um 

período temporal pré-definido. 

 

 

Figura 35 - Cronograma das fases da estratégia adoptada em função das cotas atingidas pelo nível médio do mar ao 

longo do tempo (considera-se constante o gradual aumento do referido nível). Fonte – desenho do autor 

 

1ª FASE – DEFESA 

 

Barreira 

 

A primeira fase, de defesa, caracteriza-se pela construção de uma barreira 

em volta do núcleo urbano antigo do Seixal, globalmente coincidente com a linha de 

costa actual. A construção da mesma é imediata, uma vez que são visíveis, já hoje, 

algumas inundações na marginal, quando as condições climatéricas são adversas. 

O objectivo é a protecção desta área relativamente à água. Assim, a subida do mar 

e a variação das marés ocorrerão apenas no exterior da mesma, não inundando o 

núcleo urbano e permitindo que o funcionamento da cidade do Seixal perdure e não 

seja afectado pela água. Os limites da barreira serão coincidentes com as Avenidas 

Vasco da Gama e Albano Narciso Pereira, promovendo uma ligação pedonal entre 

estas. 
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Figura 36 - Área protegida pela Barreira e seus limites. Fonte – desenho do autor 

 

A protecção que a construção desta estrutura oferece ao núcleo urbano 

antigo do Seixal torna-a no elemento fulcral da estratégia até ao ano 2100. A sua 

implementação levará, de imediato, à desactivação da circulação automóvel na via 

marginal, uma vez que a barreira tem apenas um caracter de circulação pedonal e 

cicloviária. Esta dar-se-á, assim, nas vias interiores do núcleo urbano.  

 

A barreira será composta por três patamares. O de maior cota regista 5,5 

metros, sendo esta considerada a cota segura para o ano 2100, tendo em conta os 

valores adoptados da subida do nível do mar (4 metros em preia-mar e 4,5 metros 

em condições climatéricas extremas). Os restantes patamares apresentam as cotas 

altimétricas de 2,5 e 4 metros, e surgem apenas do lado exterior da barreira. São 

considerados inundáveis uma vez que os níveis a que se encontram são 

susceptíveis de inundação em preia-mar. Ou seja, existirão três patamares 

percorríveis em baixa-mar e apenas um, o de cota segura, em preia-mar.  
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Figura 37 - Barreira – patamares inundáveis (2,5 e 4,0 m) e de cota segura (5,5m). Fonte – desenho do autor 

 Uma das vantagens da barreira ser composta por três patamares de 

diferentes cotas é a possibilidade de ser construída por fases. Visto que a subida do 

nível do mar é gradual, torna-se possível implementar apenas as medidas 

necessárias em cada momento, construindo somente o patamar necessário para a 

protecção do núcleo urbano. Como exemplo, o patamar que apresenta a cota de 4,0 

metros só será construído quando o patamar de cota 2,5 metros não for suficiente 

para se impor ao nível do mar. Desta forma, consegue-se uma melhor relação da 

cidade com a Baía do Seixal, ao longo dos anos da fase de defesa, enquanto o nível 

do mar não justificar a construção de todos os patamares da barreira. 

  

No eixo principal da barreira, à cota segura de 5,5 metros, localizam-se os 

principais espaços de circulação e lazer. Além de ser composto por zonas pedonais 

e diversos espaços verdes, é implementada uma ciclovia ao longo desse eixo com 

continuidade para as Avenidas Vasco da Gama e Albano Narciso Pereira, as quais 

são ligadas pela barreira.  

 

Figura 38 – Delimitação dos diferentes espaços da Barreira. Fonte – desenho do autor 

 

Os patamares inundáveis só poderão ser utilizados nos períodos de baixa-

mar, nos quais não estão submersos. Serão maioritariamente compostos por zonas 

pedonais e espaços verdes de vegetação hidrófila. Pela sua maior proximidade à 

água, são as áreas mais indicadas para a actividade da pesca à cana, a qual é 

muito praticada no Seixal. 
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Figura 39 - Barreira em baixa-mar e preia-mar, respectivamente. Fonte – desenho do autor 

 

 

Figura 40 - Fase de defesa - Barreira. Fonte – desenho do autor 

 

Marina 

 

As principais actividades que caracterizam a cidade do Seixal e a sua 

relação com a água são, como já foi referido, a pesca e os desportos náuticos. Com 

a definição de uma nova linha de costa (a barreira), os cais de embarcações 

pesqueiras que existiam no local desapareceram. Assim, é proposta uma marina, 

enquadrada na barreira e formada pelos seus patamares, onde as embarcações 

possam permanecer.  
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A sua forma surge do afastamento de um dos patamares que constitui a 

barreira, criando o pontão da marina e o espaço de permanência dos barcos. Este 

patamar, à cota 2.5 metros ao longo de toda a barreira, assume a cota de 5 metros 

ao redor da marina, uma vez que a sua função não permite que seja suscetível à 

inundação. 

 

O espaço em torno da marina, bem como a sua proximidade ao clube 

náutico, pressupõem uma maior afluência de visitantes. Assim, no seguimento da 

marina é proposta uma praça, também esta enquadrada na barreira e definida pelos 

seus patamares. Será delimitada pelos edifícios do clube náutico e de comércio e 

apoio à mesma e, tal como o pontão da marina, também os patamares que criam o 

espaço da praça se encontram a uma cota segura face à inundação – 5,0 metros. 

 

Figura 41 - Conceito da Marina e Praça, e localização da área comercial e do clube náutico.  

Fonte – desenho do autor 

 

Figura 42 – Perspectiva da Marina. Fonte – desenho do autor 
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Figura 43 – Perspectiva da Praça. Fonte – desenho do autor 

 

2ª FASE - ADEQUAÇÃO 

 

A segunda fase da estratégia passa pela adequação da área interior à 

barreira com vista à presença da água no local. O conjunto de medidas adoptadas 

serão implementadas quando o nível médio do mar atingir a cota altimétrica de 3,5 

metros, valor próximo ao esperado para a preia-mar em 2100.  

 

 

Elevação de plataformas pedonais e Canal 

 

A primeira adequação consistirá na construção de uma estrutura que proteja 

os edifícios e delimite o espaço por onde a água circulará, futuramente, no interior 

da barreira – o canal. São elevadas plataformas ao redor dos quarteirões para a 

cota 5,5 metros, estabelecendo-se assim um novo plano de circulação pedonal mais 

elevado. Estas plataformas funcionarão como passeios dos edifícios, enquanto o 

espaço actualmente definido como via de circulação automóvel dará lugar ao canal. 

Esta adaptação só acontecerá nas duas vias mais próximas da barreira, uma vez 

que a largura das vias mais afastadas não permite a existência de uma estrutura de 

formação do canal e do espaço para a circulação da água, simultaneamente. 

 

Figura 44 - Elevação de plataformas adjacentes aos edifícios existentes. Fonte – desenho do autor 
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Com esta elevação, o plano de circulação pedonal passará para a cota 5,5 

metros, a mesma do patamar da barreira. Para além de definir o percurso da água, 

esta medida protege os edifícios da inundação dos pisos térreos. No entanto, 

impossibilita o acesso aos mesmos a partir do exterior. São, então, propostas 

adaptações nos edifícios que permitam que o seu acesso seja feito pelo primeiro 

piso, que, com a elevação do plano de rua, estará ao nível da circulação exterior. O 

piso térreo será, assim, apenas acessível pelo interior dos edifícios, sendo 

considerado o piso subterrâneo. 

 

Figura 45 - acesso aos edifícios pelo 1º piso. Fonte – desenho do autor 

 

Ligações Transversais 

 

A adaptação seguinte pretende complementar a circulação pedonal na área 

abrangida pelo canal e proporcionar vários acessos à barreira. São definidas 

ligações transversais até a mesma, criando pontes sobre o canal e permitindo o 

rápido acesso em diversos pontos do núcleo urbano. 

O acesso pedonal das vias secas, sem canal, aos patamares de circulação 

elevados das vias mais próximas à barreira, é feito nestas ligações transversais 

entre os quarteirões existentes, através de uma rampa ou escadas, devido à 

diferença de cota.  

 

Figura 46 – circulação pedonal sobre o canal e acesso da área “seca” aos patamares da mesma. Fonte – desenho 
do autor 
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Figura 47 – Ligações transversais à barreira. Fonte – desenho do autor 

 

Novo eixo viário e estacionamento 

 

A existência do canal no núcleo urbano impede a circulação automóvel em 

todas as suas vias, sendo apenas possível que esta se dê na via mais afastada da 

barreira. Também o estacionamento é condicionado por esse aspecto, uma vez que 

a área disponível na referida via não o permite. Como tal, para que a acessibilidade 

automóvel ao local não seja limitada, é proposto um novo eixo viário, atrás do núcleo 

urbano, bem como estacionamento ao longo do mesmo, e com acessos pedonais à 

cidade.  

 

 

Figura 48 – Eixo Viário Proposto. Fonte – desenho do autor 
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Devido ao terreno irregular que esta área apresenta, são criados dois 

patamares. O primeiro será composto pelo referido eixo viário, estacionamento 

automóvel, espaço de circulação e acessos pedonais ao núcleo urbano. O segundo 

assumirá um caracter exclusivamente pedonal. Este, situado à cota altimétrica de 15 

metros, funcionará, para além de um percurso, como miradouro para toda a baía e o 

seu espaço envolvente.  

 

Figura 49 – Corte transversal - Descrição dos diferentes espaços do projecto.. Fonte – desenho do autor 

 

 

A configuração destes patamares é criada a partir da continuidade dos 

espaços existentes na praça da marina, quer do espaço verde que se densifica para 

a área florestal, quer do percurso pedonal que faz a ligação da praça aos patamares 

do novo eixo. 

 

Figura 50 – Planta - continuidade dos espaços verdes da praça para a área florestal e do percurso para os 

patamares de circulação e estacionamento. Fonte – desenho do autor 
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Figura 51 – Perspectiva dos patamares de circulação viária e pedonal, e área florestal. Fonte – desenho do autor 

 

Parque Urbano 

 

Na área em que o canal é bifurcado, a elevação do plano de rua cria uma 

plataforma central, ficando esta rodeada de água. Aqui, onde já se encontram 

alguns quarteirões previamente existentes e entretanto adaptados às novas medidas 

implementadas, é proposto um parque urbano que pretende responder à carência 

de espaços verdes no núcleo urbano. Com a construção da barreira, do canal, e 

com a subida do nível do mar, os principais parques e zonas verdes desapareceram, 

tendo sido destruídos ou inundados.  

 

O parque urbano é desenvolvido ao longo de um percurso principal pela 

plataforma central. Este fará a ligação entre os diferentes espaços criados no parque 

– jardim de água, parque infantil, ginásio urbano, parque de merendas e zonas 

verdes – e terá, ao longo do percurso, ligações transversais à barreira e à área seca. 

 

Figura 52 - Conceito e distribuição de espaços do parque urbano. Fonte – desenho do autor 

 

Figura 53 – Perspectiva de um dos espaços do parque urbano – Jardins de água. Fonte – desenho do autor 
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Concluídas as adaptações apresentadas, completa-se a segunda fase da 

estratégia. O espaço no interior da barreira terá, assim, as condições necessárias 

para que seja inundado, de forma controlada, pela água do mar. 

 
 

3ª FASE – CONTROLO 
 

Quando o nível do mar atingir a cota de 4 metros, esperada para 2100, dar-

se-á a última fase da estratégia: o controlo da inundação. Ou seja, é dada permissão 

para que a água do mar inunde o interior da barreira, local em que os edifícios, os 

patamares de circulação e a estrutura do canal estão já adaptados para a sua 

presença. Esta dar-se-á pelo sistema de comportas que é implementado na barreira, 

nas extremidades do canal. 

 

 

Figura 54 – Perspectiva da comparta. Fonte – desenho do autor 

 

Assim que o canal estiver completamente inundado, as comportas são 

fechadas. Esta medida permite que o nível da água no interior da barreira seja 

constante, ao passo que, no exterior da mesma, este altere consoante a variação de 

marés. Este processo poderá ser repetido em intervalos de tempo considerados 

necessários para a renovação da água do canal, deixando-o desaguar na baía em 

baixa-mar, até que, em preia-mar, seja novamente inundado. 

 

 

Figura 55 – Corte transversal - nível do mar variável no exterior da barreira e constante no seu interior. 

Fonte – desenho do autor 
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Com isto, é possível não contrariar o aumento natural do nível do mar e 

consequente inundação e, ao mesmo tempo, conseguir um controlo da mesma no 

espaço edificado.  

 

 

Figura 56 – Perspectiva do canal inundado. Fonte – desenho do autor 

 
 
Fotografias da Maqueta geral 
 

 
Figura 57 – Maqueta da proposta urbana. Escala 1/1000. Fonte – Fotografia do Autor 

 

 
Figura 58 - Maqueta da proposta urbana. Escala 1/1000. Fonte – Fotografia do Autor 
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Projecto de Arquitectura 
 

De forma a complementar o projecto urbano e a ir ao encontro de actividades 

desportivas tradicionais na cidade, foi desenvolvido um edifício dedicado à 

instalação de um equipamento destinado à prática de actividades e desportos 

náuticos na Baía do Seixal – o clube náutico.  

 

Localizado na praça junto à marina, situa-se no patamar mais próximo da 

água devido à sua necessidade de proximidade à mesma. Em conjunto com o 

edifício de zona comercial, delimita o espaço da praça em que está inserido.   

 

 

Figura 59 – Localização do Clube Náutico na Praça da marina. Fonte – desenho do autor 

 

Como promotor dos desportos náuticos, pretende-se que este edifício 

assuma um caracter público para que os visitantes tenham maior contacto com as 

actividades que nele são desenvolvidas. A sua concepção surge de um percurso ao 

longo do edifício, relacionado com os percursos propostos no exterior do mesmo, 

fazendo, ao mesmo tempo, a separação de usos no interior do clube náutico.   

 

Figura 60 – Conceito do Clube náutico – percurso e definição de zonas internas. Fonte – desenho do autor 
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O edifício é composto por dois pisos. No piso térreo são definidas duas áreas 

distintas – a zona de treinos, composta por um armazém, oficina, sala de treinos 

interior e balneários, e a parte administrativa e educativa, constituída por salas de 

instrução teórica e salas de administração. A zona de treinos situa-se mais próxima 

à marina devido à necessidade de fácil acesso à mesma para a prática de 

actividades exteriores. O acesso das embarcações do armazém do clube náutico à 

baia é feito através de uma rampa, no seguimento do patamar em que o edifício está 

inserido. O primeiro piso é composto pelo bar do clube náutico, com um espaço de 

esplanada associado ao mesmo, e um miradouro, ambos de carácter público. 

 

Uma vez que o edifício proposto se situa no patamar mais próximo à água, é 

criado um percurso pedonal da praça para o piso superior do Clube náutico, de 

forma a proporcionar ao visitante um maior contacto visual com a Baía.  

 

 

 

 

Figura 61 – Perspectivas exteriores do Clube Náutico. Fonte – desenho do autor 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 62 – Perspectiva interior do percurso do Clube Náutico. Fonte – desenho do autor 
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Fotografias da Maqueta do Clube Náutico 
 
 
 

 
Figura 63 – Maqueta do Projecto de Arquitectura – Clube Náutico. Escala 1/200. Fonte – Fotografia do Autor 

 
 

 
Figura 64 - Maqueta do Projecto de Arquitectura – Clube Náutico. Escala 1/200. Fonte – Fotografia do Autor 
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CONCLUSÃO 

As alterações climáticas provocam diversos impactos na vivência humana. 

Entre as repercussões provenientes deste fenómeno destaca-se a subida do nível 

do mar, estimada em 2 metros até ao ano 2100. As consequências provocadas por 

este cenário terão especial incidência nas áreas costeiras, ficando definitivamente 

susceptíveis à inundação.  

 

O estudo deste fenómeno numa escala aproximada ao estuário do Tejo 

revelou que, tanto na frente ribeirinha de Lisboa como nas margens do referido rio, 

existem diversas áreas urbanas vulneráveis à subida do mar no horizonte temporal 

de 100 anos. Mereceu destaque, como base de intervenção do presente trabalho, a 

cidade do Seixal, onde o núcleo urbano antigo apresenta grandes fragilidades 

perante a inundação prevista.  

 

Com vista à definição e percepção da melhor solução a implementar neste 

local, foram estudas as abordagens conhecidas relativamente ao problema da 

subida do nível do mar, a “defesa”, o “ataque” e o recuo”, e analisadas as 

estratégias já implementadas nos países Holanda e Bangladesh.  

 

Na análise efectuada ao Seixal foram identificadas diversas fragilidades, 

dada a sua localização, ao mesmo tempo que potenciais oportunidades para o 

desenvolvimento da região. 

O principal objectivo foi a criação de um plano de contingência, salvaguardando a 

região dos impactos da subida do nível do mar. 

 

A estratégia adoptada é implementada faseadamente em três etapas, 

efectuando adaptações em função de diversos níveis. São propostas alterações no 

edificado existente, criação de novos espaços públicos e verdes, e a melhoria da 

mobilidade e acessibilidade, com vista à presença da água na cidade. 

Estas adaptações constituem a solução, permitindo a entrada da água num canal de 

forma controlada, não contrariando a tendência natural da subida do mar e evitando 

um corte na relação entre a cidade e a água. 

 

A reestruturação proposta para a cidade tem como objectivo protegê-la face 

subida do mar, mas também maximizar o potencial da região, permitindo a criação 
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de valor para a zona ribeirinha do Seixal, com benefícios a nível habitacional, 

comercial, turístico e ambiental. 

O plano estratégico aumentará a prosperidade do local, tornando a frente 

ribeirinha do Seixal num espaço inovador, ao evidenciar a relação da cidade e da 

população com a água. 

 

Dadas as condições bastante favoráveis da Baía do Seixal à prática de 

diversos desportos náuticos, o projecto urbano foi complementado por um elemento 

arquitectónico – o Clube Náutico. Destinado ao apoio e desenvolvimento dessas 

actividades, este equipamento constitui um dos principais pontos de atractividade 

turística e desportiva, que, aliado ao conjunto de espaços de lazer criados no 

projecto urbano, enriquece a componente lúdica da região. 

 

A conjugação das medidas apresentadas proporciona melhorias nas diversas 

componentes da cidade. A presença da água no interior do núcleo urbano do Seixal 

promove a consciencialização da população, alertando-a para a problemática das 

alterações climáticas e consequente subida do nível médio das águas do mar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este documento foi escrito ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico  

Este documento contém 10606 palavras 
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