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XIV encontro Nacional de Riscos
“Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender com o Passado“

Teatro paulo Quintela, da Faculdade de letras da universidade de coimbra
16 e 17 de Julho de 2021

16 de julho de 2021

08:30
abertura do secretariado
Registo e acolhimento dos participantes
distribuição da documentação

09:00 às 10:30

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

10:30 às 11:00 pausa

11:00 às 13:00 sessões Temáticas de Comunicações 

13:00 às 14:00 almoço (livre)

14:00 às 14:30 sessão de Posters 

14:30  às 15:15

Conferência Temática
“projetar o futuro revivendo acontecimentos passados: as cheias do rio mondego 
e a queda da ponte Hintze ribeiro em 2001”
prof. doutor José simão antunes do carmo

15:15 às 17:15 mesa Redonda
“Desafios à gestão do risco de cheias para evitar/reduzir o risco de inundações no 
Baixo mondego”, moderada pelo prof. doutor luciano lourenço

“O Aproveitamento Hidráulico do Mondego e a redução do risco de inundação do 
Baixo Mondego”, pelo eng.º José proença (apa);
“Investimentos do po SeUr na redução do risco de inundação. o exemplo 
do Baixo mondego”, pelo dr. José Marques Guedes (po seuR);
“A gestão de caudais na barragem da Agueira. Como conciliar a produção de energia 
elétrica com a redução do risco de inundações no Baixo Mondego?”, pelo eng.º vítor 
silva (edp – Gestão da produção de energia, s.a.);
“As operações de socorro nos diferentes contextos de manifestação do risco de 
inundação na bacia hidrográfica do rio Mondego”, pelo mestre carlos luís Tavares 
(cdos-coimbra);
“As intervenções do Serviço Municipal de Proteção Civil na mitigação do risco 
de inundação: antes, durante e após a sua manifestação”, pelo dr. emílio Torrão 
(município de montemor-o-velho).

17:15 às 17:30 pausa

17:30 às 19:00
sessão e Conferência de encerramento:
“Análise dos impactes das grandes cheias do Mondego nos últimos 700 anos”
mestre João pardal”

programa Geral / General Programme
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“Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender com o Passado“

Teatro paulo Quintela, da Faculdade de letras da universidade de coimbra
16 e 17 de Julho de 2021

17 de julho de 2021

08:45
09:00 às 13:00

Visita Técnica à Baixa de Coimbra – área ribeirinha

ponto de encontro praça 8 de maio (frente à igreja de santa cruz)
(santa cruz, largo da portagem, parque verde do mondego, mosteiro de santa 
clara-a-velha, ponte-açude de coimbra, largo da portagem)

13:00 às 14:00 almoço (livre)

14:30 às 16:30

Workshop para Professores

Transposição didático-pedagógica dos conteúdos científicos para o contexto de sala 
de aula

programa Geral / General Programme





PRoGRAmA dAs  ComuNICAções
CommUnICatIonS proGram
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16 de julho de 2021

Hora Id Autor(es) Título da Comunicação

11:00 - 11:10 18

Joana domingues
paulo Ribeiro
alexandra pais
alcides pereira

moniToRiZaçÃo da vaRiaçÃo seculaR 
dos paRÂmeTRos climaTolÓGicos em 

coimBRa: o caso da pRecipiTaçÃo paRa 
anÁlise de Riscos hidRolÓGicos

11:10 - 11:20 23
paulo Figueiredo
nuno correia dos santos
antónio m. arantes silva

anÁlise das inundações no disTRiTo 
de coimBRa com imaGens saR

11:20 - 11:30 6

isabel iglesias
ana Bio
José luís pinho
Willian melo
José vieira
luísa Bastos
paulo avilez-valente 
Fernando veloso-Gomes

anÁlise da hidRomoRFodinÂmica 
esTuaRina associada a evenTos 

eXTRemos e a alTeRações climÁTicas 
usando ensemBles de modelos

numÉRicos

11:30 - 11:40 2

vinícius Kenzo okada
Tomás de Figueiredo
Felícia Fonseca
maurício moreira dos santos

TendÊncias de evoluçÃo TempoRal 
dos caudais mÉdios diÁRos em Bacias

de monTanha do ne de poRTuGal

11:40 - 11:50 9

Tamires Bertocco
Felícia Fonseca
Tomás de Figueiredo
Fabiana schutz

peaK FloW esTimaTions in monTesinho 
naTuRal paRK applYinG The scs meThod

11:50 - 12:00 19

sílvia amaral
maria José henriques
maria Teresa viseu
Fernanda m. Rocha

desaFios do esTaBelecimenTo do 
peRÍodo de ReToRno de 100 anos 

em Bacias ReGulaRiZadas. o caso de 
Ómnias

12:00 - 12:10 24 samuel Rodrigues Tomé
luciano lourenço

a vala de alpiaRça e o Risco de 
inundaçÃo em almeiRim

12:10 - 12:20 27 ana margarida Timóteo
victor prior

episÓdios de pRecipiTaçÃo violenTa na 
madeiRa (25 de deZemBRo de 2020 e 28 de 
maRço de 2021) FReQuÊncia, duRaçÃo e 

suas causas

12:20 - 13:00 debate

moderador: prof. doutor luciano lourenço sala: Teatro paulo Quintela
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moderadora: prof.ª doutora adélia nunes sala: paleografia 

Hora Id Autor(es) Título da Comunicação

11:00 - 11:10 10
isabel Ferreira
antónio Bento-Gonçalves
antónio vieira

o Risco hidRolÓGico no municÍpio
de BRaGa: conTRiBuTo paRa a sua

caRToGRaFia

11:10 - 11:20 26 Tiago Bolhão
luciano lourenço

adapTaçÃo das ÁReas de caBouco e 
conRaRia ao Risco de cheia. o ano de 

2019 como caso de esTudo

11:20 - 11:30 4

paulo Fernandez
alfredo Rocha
sandra mourato
Fábio marques
luisa pereira

sisTema de pRevisÃo e aleRTa de 
inundações paRa a cidade de ÁGueda

11:30 - 11:40 8
paulo Falé
andré Rodrigues
Bruno martins

GesTÃo de opeRações no aluviÃo da 
ilha da madeiRa em 2010

11:40 - 11:50 14
Jacques manz
Raul Reis amorim
carmen Ferreira

inTeRFace enTRe diFeRenTes polÍTicas 
pÚBlicas volTadas À GesTÃo do Risco 

de inundaçÃo em peTRÓpolis, RJ – 
BRasil

11:50 - 12:00 16 Francisco costa
antónio vieira

a GesTÃo do Risco de inundaçÃo: 
o caso das inundações da GRande 

lisBoa em 1967

12:00 - 12:10 20 carlos Barros as cheias do douRo – o modelo de 
GesTÃo

12:10 - 12:20 17 Francisco costa
cheias hisTÓRicas no Rio ave: um 

conTRiBuTo a paRTiR do aRQuivo da 
aGÊncia poRTuGuesa do amBienTe

12:20 - 12:30 5 mário Talaia
pedro Talaia

conTRiBuiçÃo da educaçÃo na 
ReduçÃo do Risco de inundaçÃo 

aTRavÉs da oBseRvaçÃo de imaGens

12:30 - 13:00 debate
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