
LOCAL 

CONTACTOS

00Fórum 9
16 e 17 de Julho de  2021

Teatro Paulo Quintela, Faculdade de Letras
Universidade de Coimbra

Risco de Cheias e
Risco de Inundações Fluviais.

Aprender com o Passado

Apoios:

RISCOS
Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Apartado 32, EC da Lousã
3200-955, Lousã

Telefone: 239 992 251
Email: encontros@riscos.pt
Web Page: https://xivenr.riscos.pt

Teatro Paulo Quintela
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
Largo da Porta Férrea
3004-530 Coimbra (Portugal)

PROGRAMA

Receção e acolhimento
Sessão e Conferência de Abertura:
“Contributos do Laboratório de Hidráulica 
da Universidade de Coimbra para o estudo 
das Cheias do Mondego”
Prof. Doutor José Alfeu Marques

Pausa
Sessões Temáticas de Comunicações
Almoço (livre)

Dia 16/07/2021 –  manhã
08:30 - 09:30 
09:30 - 11:00

11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 - 14:00

XIVXIV

Dia 16/07/2021 –  tarde
Sessão de Posters
Mesa Redonda: “Desafios à gestão do 
risco de cheias para evitar/reduzir o risco 
de inundações no Baixo Mondego”

Pausa
Sessão e Conferência de Encerramento:
“Análise dos impactes das grandes cheias 
do Mondego nos últimos 700 anos”
Mestre João Pardal

14:00 - 14:30
14:30 - 16:30

16:30 - 17:00
17:00 - 18:30

Dia 17/07/2021 –  manhã
Ponto de encontro Praça 8 de Maio 
(frente à Igreja de Santa Cruz)
Visita Técnica à Baixa de Coimbra  - área 
ribeirinha (Santa Cruz, Largo da Portagem, 
Parque Verde do Mondego, Mosteiro de Santa 
Clara-a-Velha, Ponte-Açude de Coimbra, Largo 
da Portagem)

Almoço (livre)

08:45 

09:00 - 13:00  

13:00

Workshop para Professores - Transposição 
didático-pedagógica dos conteúdos científi-
cos para o contexto de sala de aula.

14:30 - 16:30 

Dia 17/07/2021 –  tarde (presencial)

Encontro acreditado pelo CCPFC como Ação de 
Formação para Professores (Grupos de Recruta-
mento: 230; 420 e 520)

DATAS IMPORTANTES

30/04/2021 – Data limite para submissão de resumos de
                       comunicações (orais e posters)

15/05/2021 – Data para comunicação da aceitação de resumos;

31/05/2021 – Data limite para inscrições com bonificação, inclu-
indo a regularização de inscrições por parte dos 
autores de comunicações;

05/07/2021 – Prazo para submissão dos textos a publicar como 
capítulos do livro “Risco de cheias e risco de 
inundações fluviais. Aprender com o passado", um 
volume da série “Estudos Cindínicos” dedicado à 
temática do XIV Encontro Nacional de Riscos.
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APRESENTAÇÃO

INSCRIÇÃO

De 01/06
  a 30/06

Até
31/05

A partir de
01/07

30,00€  40,00€

50,00€

50,00€

75,00€60,00€

Tipo de
inscrição

20,00€  30,00€ 50,00€

Investigadores de Instituições de Ensino Superior;

Agentes de Proteção Civil (Bombeiros, Forças de 
Segurança, Forças Armadas, Prestadores de cuidados de 
Saúde, …), Técnicos e profissionais dos diversos 
organismos públicos e privados, relacionados com a 
avaliação dos riscos, gestão de catástrofes, ordenamento 
do território, educação e comunicação;

Estudantes de doutoramento, mestrado e licenciatura cujo 
trabalho seja resultado de pesquisa académico-científica 
no âmbito dos riscos e das catástrofes;

Membros da comunidades civil e de associações e/ou 
organizações não-governamentais, interessados ou que 
atuem na temática da redução dos riscos de catástrofe;

Docentes do Sistema Nacional de Ensino, do Pré-Escolar, 1º Ciclo, 
2º Ciclo, 3º Ciclo, Ensino Secundário e Educação Especial.

Dados para pagamento:
Banco: Caixa Geral de Depósitos  |  Nome da Conta: RISCOS
IBAN: PT50 003502550023519283079  |  NIF: 506 731 391

A nível mundial, as cheias e as consequentes inundações 
fluviais são as catástrofes mais comuns, representando 44% 
das manifestações registadas no período compreendido entre 
2000 e 2019, de acordo com a United Nations Office for 
Disaster Risk Reduction (UNISDR). Afetaram, nesse período, 
1,6 mil milhões de pessoas em todo o mundo, o valor mais 
elevado quando comparado com outros tipos de catástrofes. 

À escala europeia, nestas últimas décadas, as cheias e as 
inundações representaram cerca de 1/3 das perdas causadas 
por fenómenos naturais e, na União Europeia, os seus custos 
anuais médios ultrapassam 4 mil milhões de euros. Também 
na região mediterrânea, as cheias e inundações são conside-
radas as catástrofes com maior potencial de destruição, sendo 
de igual modo as que causaram o maior número de vítimas 
mortais e os danos materiais mais elevados. 

Em Portugal, as inundações foram, de igual modo, o 
fenómeno natural mais frequente e mortífero durante o 
último século. A este propósito, recorde-se o evento ocorrido 
de 25 para 26 de novembro de 1967, na área da Grande 
Lisboa, com inundações a causarem um elevado número de 
mortos, a rondar cinco centenas, milhares de desalojados e 
inúmeras habitações destruídas. Também as cheias e inunda-
ções de 2001 imprimiram um rasto de destruição em várias 
bacias hidrográficas nacionais, destacando-se a do rio 
Mondego, onde o rebentamento de vários diques, a jusante 
de Coimbra, provocou mais de uma centena de desalojados. 
Em dezembro de 2019, apesar de se terem registado 
caudais bastante superiores aos assinalados na cheia de 
2001, apenas colapsaram dois diques, deixando também 
vastas áreas da planície aluvial do rio Mondego submersas 
pela água, com inúmeras povoações isoladas, estradas 
cortadas e danos muito significativos em múltiplas infraestru-
turas e nos campos agrícolas. 

Na bacia do Mondego, à semelhança de outras bacias do 
território nacional, as cheias e as inundações são seculares e, 
apesar das obras de regularização realizadas na bacia 
hidrográfica, elas continuam a ocorrer, provocando avultados 
prejuízos. Pode afirmar-se que o estado atual de conheci-
mento sobre os processos que conduzem à ocorrência de 
cheias e de inundações se encontra relativamente bem 
consolidado, integrando processos eminentemente naturais, a 
que se associam outros fatores desencadeantes ou agravantes 
de origem antrópica. Como justificar, neste contexto, a 
contínua manifestação dos riscos de cheia e de inundação, 
com consequências mais ou menos gravosas, ano após ano?

OBJETIVO

Com o XIV Encontro Nacional de Riscos, à semelhança do 
que aconteceu nos anteriores, pretende-se revisitar um aconteci-
mento particularmente nefasto, cuja efeméride “redonda” ocorre 
neste ano, para dele retirar os ensinamentos que pode transmitir 
e, assim, aprender com essas experiências.

Este encontro pretende colocar a comunidade científica, bem 
como e sobretudo os agentes de proteção civil, os órgãos de 
soberania regionais/locais, os professores dos ensinos básico e 
secundário e a população em geral, a refletir sobre o que fazer 
em caso de situações de catástrofe provocadas pela manifesta-
ção do risco de cheia e do risco de inundações fluviais, apren-
dendo com o passado para melhorar o presente e o futuro, 
tomando consciência de que a frequência e a intensidade destes 
eventos hidrológicos excecionais têm tendência para aumentar 
no futuro e afetar um número crescente de pessoas e bens.

Pretende-se também, neste Encontro, discutir a importân-
cia que um eficaz planeamento e ordenamento do território 
pode ter na redução destas catástrofes e avaliar a forma 
como a sociedade encara estes fenómenos e perceber se 
estará mais consciente e preparada para os enfrentar do que 
estava no passado. Refletir-se-à, ainda, sobre a importância 
da educação formal, nos diversos níveis de ensino não supe-
rior e na construção de sociedades mais conscientes e 
resilientes a tais riscos. 

Depois, porque a “memória do risco” tem um papel 
fundamental na evolução do conhecimento e é determinante 
na estrutura das ações dos atores sociais e na seleção das 
tomadas de decisão, tendo em vista a redução dos riscos, 
presentes ou futuros, baseada na experiência adquirida, esta 
temática também fará parte integrante do Encontro, como 
forma de complementar e consolidar toda a aprendizagem 
decorrente do passado.

PÚBLICO ALVO

•
•

•

•

•

SUBMISÃO DE COMUNICAÇÕES

Podem ser submetidos resumos de comunicações (orais ou em 
poster) para serem apresentadas no XIV Encontro Nacional de Riscos.

Cada autor poderá a apresentar, na qualidade de 
primeiro(a) autor(a), até duas comunicações, sendo uma delas 
oral e a outra em poster.

As comunicações só serão aceites, inseridas no programas 
e apresentadas no encontro, se o seu primeiro autor(a) estiver 
inscrito e com pagamento regularizado em tempo oportuno.

Por sua vez, a respetiva apresentação poderá ser feita por 
qualquer um dos coautores, desde que também esteja inscrito 
e com pagamento regularizado.

PROGRAMA GERAL

Dia 16 de julho de 2021 - Encontro
Sessões Temáticas de Comunicações;
Mesa Redonda e Conferências.

Dia 17 de julho de 2021 - Pós Encontro
Visita Técnica à Baixa de Coimbra
(percurso pedonal - àrea ribeirinha);
Workshop para professores
(presencial).

•
•

•

•

Estudantes de licenciatura
e mestrado

Associados da RISCOS; 
Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário;
Estudantes de doutoramento e 
pós-doutoramento;

Profissionais, Institucionais e 
Novos Associados da RISCOS

Funcionará em regime presencial e, caso venha a 
justificar-se, por videoconferência, provavelmente através da 
plataforma ZOOM.


