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Resumo  

A presente dissertação aborda o conceito de resiliência urbana a eventos extremos de precipitação, 

realizando uma análise inicial de fatores preponderantes que devem ser tidos em conta quando se 

avalia este tipo de eventos, incluindo as características dos sistemas de drenagem urbana, como 

principal serviço regulador do impacte deste tipo de eventos, as inundações urbanas, como principal 

consequência, e os efeitos das alterações climáticas, como potencial agravador das condições de 

operação dos sistemas de drenagem. 

Uma vez que os eventos extremos de precipitação têm impacte nos serviços e infraestruturas urbanas 

de vários setores, perturbando a funcionalidade da cidade e o bem-estar dos cidadãos e resultando em 

prejuízos económicos, não só por danos materiais, mas também pela perda de valores turísticos, a 

abordagem do conceito de resiliência permite realizar uma análise crítica à capacidade das cidades e 

sistemas manterem a sua funcionalidade.  

Através da análise a metodologias e indicadores de quantificação de resiliência, propõe-se, nesta 

dissertação, uma metodologia específica de avaliação de resiliência urbana face a eventos extremos 

de precipitação baseada em indicadores de desempenho selecionados para o efeito. Procede-se à 

aplicação desta metodologia à área das bacias da Avenida da Liberdade (J) e da Avenida Almirante 

Reis (L), em Lisboa, aplicando a ferramenta Hazur®, de diagnóstico de serviços, bem como as 

ferramentas de modelação hidráulica SWMM (1D) e BASEMENT (2D). Desta forma, obtém-se a 

informação necessária para a quantificação dos indicadores propostos, permitindo avaliar o estado de 

resiliência da área em estudo. 

Palavras-chave: Avaliação de Resiliência Urbana, Drenagem urbana, Eventos extremos de 

precipitação, Modelação hidráulica 1D/2D, Resiliência Urbana 
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Abstract 

The present dissertation approaches the concept of urban resilience to extreme precipitation events, 

performing an initial analysis to preponderant factors that must be considered when evaluating this type 

of events, namely the urban drainage systems, as being the main regulatory service of the impact of 

this type of events, urban floods, as the main consequence, and the effects of climate change, as a 

potential aggravator of the operating conditions of drainage systems. 

Since extreme precipitation events have an impact on urban services and infrastructures in many 

sectors, disrupting the city's functionality and citizens' well-being and resulting in economic damage, not 

only due to assets damage but also to loss of touristic value, the approach to the concept of resilience 

makes it possible to perform a critical analysis of the cities and systems’ capacity to maintain their 

functionality. 

Through the analysis of resilience quantification methodologies and indicators, a specific methodology 

for evaluating urban resilience to extreme precipitation events based on performance indicators is 

proposed in this dissertation. This methodology is applied to the area of the drainage basins of Avenida 

da Liberdade (J) and Avenida Almirante Reis (L), in Lisbon, with the application of the services’ 

diagnostic Hazur® tool, as well as of the hydraulic modeling tools SWMM (1D) and BASEMENT (2D). In 

this way, the necessary data for the quantification of the proposed indicators is obtained, allowing to 

evaluate the resilience state of the study area. 

Keywords: 1D/2D Hydraulic Modeling, Extreme precipitation, Urban drainage, Urban resilience, Urban 

Resilience evaluation 
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1.  Introdução  

1.1. Motivação 

A sociedade tem-se tornado cada vez mais consciente dos riscos naturais associados em parte às 

alterações climáticas, com consequências no aumento da frequência da vivência de eventos extremos. 

Por este motivo, os órgãos governamentais têm tomado consciência da necessidade de compreender 

melhor as implicações locais deste tipo de eventos, nomeadamente ao nível das cidades. Contudo, crê-

se que esta compreensão só pode ser atingida através do desenvolvimento e aplicação de estudos e 

investigação a um nível multissetorial. 

Desta forma, o estudo da resiliência urbana torna-se fundamental e necessário para que as cidades 

entendam as suas fragilidades internas e externas, de forma a se dotarem de ferramentas e 

procedimentos adequados que permitam manter o seu desempenho a um nível funcional e confortável. 

Sendo relativamente recente, com origem nos anos 70/80, o conceito de resiliência urbana ainda não 

atingiu um consenso global no mundo científico, académico e político, embora as diferentes definições 

existentes apresentem um racional comum: uma cidade resiliente tem a capacidade de acomodar 

eventos disruptivos sem que as suas funções básicas sejam postas em causa. 

Foi neste contexto que surgiu o projeto RESCCUE, cofinanciado pela União Europeia através do 

programa de financiamento H2020. Este projeto aborda a resiliência urbana face às alterações 

climáticas com enfoque nos serviços relacionados com o ciclo urbano da água. A agenda e 

desenvolvimento deste projeto são explicados posteriormente na dissertação. Estando envolvido no 

processo de desenvolvimento e aplicação deste projeto na cidade de Lisboa, o autor da presente 

dissertação tem vindo a adquirir conhecimentos acerca do funcionamento de alguns serviços críticos 

da cidade e da interação existente entre os mesmos, acompanhados de sensibilidade e espírito crítico 

que se revelam fundamentais para a analise da resiliência urbana. Adicionalmente, no âmbito do 

trabalho que tem vindo a ser desenvolvido neste projeto, foi realizado um artigo em coautoria com o 

mesmo, intitulado “Urban drainage and resilience approaches towards more sustainable cities” (Lopes, 

et al., 2017) que será publicado em livro no âmbito da Spring Conference 2017 organizada pela EWA, 

bem como um artigo de autoria própria, intitulado “Resiliência Urbana face às Alterações Climáticas: 

Inundações e Efeitos em Cascata na Cidade de Lisboa” (Barreiro, et al., 2017), no âmbito do 

ENEG 2017 organizado pela APDA. 

Assim, conjugando o conceito de resiliência urbana com o estudo dos eventos extremos, a presente 

dissertação desenvolve-se no sentido de apresentar e aplicar uma metodologia de avaliação de 

resiliência urbana face a eventos extremos de precipitação baseada na abordagem do projeto 

RESCCUE, em conjunto com modelos hidráulicos de aplicação prática para projetos de engenharia. 
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1.2. Enquadramento 

Sendo o conceito de resiliência urbana muito abrangente, compreendendo todo o espectro de serviços 

de uma cidade bem como de possíveis eventos disruptivos, a presente dissertação apenas aborda o 

conceito de resiliência urbana face a eventos extremos de precipitação. Consequentemente, tirando 

partido do desenvolvimento do projeto RESCCUE e da evidente exposição da cidade de Lisboa a este 

tipo de eventos, o estudo desenvolvido culmina na análise de desempenho das bacias da Avenida de 

Liberdade (J) e da Avenida Almirante Reis (L) através da aplicação da metodologia de avaliação de 

resiliência urbana face a eventos extremos de precipitação proposta. 

Por outro lado, a cidade de Lisboa já apresenta algum desenvolvimento no que diz respeito ao estudo 

da resiliência urbana, uma vez que como resposta à necessidade de adotar estratégias que aumentem 

a resiliência da cidade, a Câmara Municipal de Lisboa, em articulação com outras entidades e 

instituições, tem, nos últimos anos, tomado iniciativas e aderido a diversos projetos de modo a conhecer 

melhor a cidade e as suas fragilidades e capacitar as entidades gestoras de serviços. Este tipo de 

projetos, na sua generalidade, visa a recolha de dados e sugere resultados objetivos que permitam 

aumentar a resiliência urbana, através de sinergias interinstitucionais, com vista à melhoria da 

capacidade de prevenção e reação a eventos disruptivos e à adoção de medidas, estruturais e não 

estruturais. Entre estes projetos destacam-se, a nível internacional e entre outros, os seguintes: 

• PREPARED - Enabling Change (2010 – 2014); 

• 100 Resilient Cities, desenvolvido pela Rockefeller Foundation (2014); 

• RESILENS – Realising European Resilicience for Critical Infrastructures, cofinanciado pela 

União Europeia (2015 - 2017); 

• BINGO – a better future facing climate change, cofinanciado pela União Europeia (2015 – 

2018); 

• Making Cities Resilient Campaign, desenvolvido pelo UNISDR (2016); 

• Resilient Cities Project, desenvolvido pela OCDE (2016); 

• RESCCUE, cofinanciado pela União Europeia (2016 - 2020). 

Adicionalmente, outros planos e estratégias têm vindo a ser considerados no âmbito da minimização 

dos impactes de eventos associados às alterações climáticas, nomeadamente a Estratégia Municipal 

de Adaptação às Alterações Climáticas (CML, 2017a) e o Plano Geral de Drenagem de Lisboa 2016-

2030 (Hidra, Engidro e Bluefocus, 2015), e intervenções associadas. 

A presente dissertação aborda a resiliência essencialmente no contexto dos eventos de precipitação, 

os seus impactes na cidade e a forma de avaliar a mesma, não sendo orientada para a proposta de 

medidas. 
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1.3. Estrutura da Dissertação 

Para além do Capítulo 1, introdutório, no Capítulo 2 realiza-se uma análise resumida de sistemas de 

drenagem, condicionantes da capacidade de resposta de uma cidade face a eventos extremos de 

precipitação, bem como da consequência que este tipo de eventos tem nas cidades, isto é, as 

inundações. Por fim, este capítulo analisa os principais efeitos das alterações climáticas e de que forma 

estes se associam aos pontos anteriores. 

No Capítulo 3 procede-se à análise do conceito de resiliência urbana e de que forma a sua quantificação 

e determinação tem vindo a ser proposta nos últimos anos, através de modelos e indicadores 

desenvolvidos por organizações diversas.  

No Capítulo 4 introduzem-se duas ferramentas de simulação hidráulica cuja aplicação fornece 

resultados fundamentais para o entendimento da reação dos sistemas de drenagem a eventos de 

precipitação. 

Os três capítulos anteriores pretendem introduzir o conhecimento e a sensibilidade necessários para o 

desenvolvimento da metodologia de avaliação de resiliência urbana a eventos extremos de precipitação 

proposta no Capítulo 5, baseada em indicadores específicos de desempenho para a sua quantificação. 

No Capítulo 6 desenvolve-se um exemplo de aplicação da metodologia proposta ao caso das bacias 

da Avenida da Liberdade (L) e da Avenida Almirante Reis (L), em Lisboa, procedendo à análise de 

quatro cenários, incluindo efeitos das alterações climáticas. 

Por fim, no Capítulo 7 apresentam-se as principais conclusões, deixando ainda sugestões para futuros 

estudos e prosseguimento das investigações. 
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2.  Drenagem Urbana, Inundações e Alterações 
Climáticas em Portugal  

2.1. Considerações Iniciais 

O presente capítulo pretende apresentar a base do funcionamento dos sistemas de drenagem urbana 

em Portugal, a causa de inundações urbanas e o impacte das alterações climáticas nos mesmos. Neste 

sentido, no subcapítulo 2.2 apresenta-se uma breve contextualização da evolução dos sistemas de 

drenagem por forma a introduzir os sistemas mais utilizados em Portugal (2.2.1), bem como as 

respetivas componentes (2.2.2), tendo como fonte bibliográfica principal os documentos de “Ambiente 

e Saneamento: Sistemas de Drenagem Urbana” (Matos, 2006). 

No subcapítulo 2.3, abordam-se as inundações urbanas, as suas causas e consequências, 

apresentando o exemplo de duas localidades afetadas num passado recente. Por fim, no 

subcapítulo 2.4, faz-se uma súmula das principais consequências das alterações climáticas e dos seus 

impactes diretos nos sistemas de drenagem. 

2.2. Drenagem Urbana 

2.2.1. Evolução Histórica 

Em Portugal, a primeira referência histórica respeitante à drenagem urbana remonta ao século XV, 

mencionando a ordem do rei D. João II para que se procedesse a operações de limpeza “nos canos”, 

por consequência da peste. Estes “canos” teriam como função a drenagem de águas pluviais, contudo, 

eram meio de deposição de variados tipos de resíduos produzidos descontroladamente pela população 

na cidade de Lisboa, potenciando problemas de saúde pública. 

No decorrer dos séculos seguintes, até ao terramoto de 1755, o crescimento demográfico de Lisboa 

provoca um aumento dos problemas associados a inundações, que dada a fraca higienização da cidade 

dispersavam resíduos e excreta. Após o terramoto de 1755, a reedificação estruturada da cidade de 

Lisboa inclui o princípio da “canalização metódica”, com a construção de coletores pluviais, dispostos 

em malha, com ligação ao estuário do Tejo.  

Com o desenvolvimento industrial e consequente concentração demográfica nas cidades, começa-se 

a autorizar a ligação de águas residuais domésticas às redes de drenagem pluvial, dando origem aos 

coletores unitários, aumentando os riscos de transmissão de doenças de origem hídrica dado que os 

materiais e métodos de construção até então selecionados não cumpriam critérios de autolimpeza e 

estanquicidade. Em Lisboa, por exemplo, os coletores pluviais existentes no início do século passado 

tinham, geralmente, soleira plana, sendo construídos em cantaria (como os coletores pombalinos da 

Baixa) ou em cascões de pedra retangulares, coletores estes, que como referido, foram passando a 

drenar também águas residuais domésticas. Em alguns locais, a solução dos canecos à porta das 

habitações, recolhidos por viaturas municipais, resultava da proibição de descarga de águas residuais 
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nos coletores pluviais, frequentemente do tipo “cascão”, também designados por “rateiros” dada a fácil 

proliferação de roedores neste tipo de coletores 

À semelhança do resto da europa, nos finais do século XIX e inícios do século XX surge a instalação 

de coletores em betão armado, pré-fabricados ou betonados in situ, com juntas fechadas de argamassa 

de cimento, garantindo, assim, a verificação das condições de autolimpeza e estanquicidade.  

Desta forma, até meados do século XX, a construção de coletores unitários era o método mais comum 

no que diz respeito a sistemas de drenagem, principalmente na Europa, enquanto nos Estados Unidos 

da América o sistema mais comum era o separativo. A partir de meados do século XX, começa, então, 

a ser divulgado, na Europa, este tipo de sistema no que respeita ao estabelecimento da drenagem de 

novas urbanizações e núcleos urbanos. O primeiro sistema separativo doméstico construído em 

Portugal surgiu no Porto, na década de 1930, com um projeto de autoria inglesa cuja implementação 

demorou cerca de 30 anos dada a dificuldade da realização das instalações e ligações domiciliárias. 

Para além da cidade do Porto e os seus núcleos urbanos vizinhos, entre 1940 e 1950, também no 

Estoril e em Cascais se optou por um sistema de drenagem separativo, embora numa faixa litoral muito 

restrita. Assim sendo, na década de 1940, a primeira rede separativa doméstica implementada num 

núcleo urbano importante, na zona sul do país, foi instalada em parte da vila do Barreiro. 

Entre as décadas de 1950 e 1970, foram remodelados e complementados, já com base em planos 

gerais de saneamento, um grande número dos sistemas de drenagem unitários existentes, e novas 

redes de drenagem com sistemas separativos foram instaladas. Em alguns núcleos urbanos antigos 

em que a densidade populacional foi aumentando, como o Barreiro, Beja, Viseu, Tomar, Lisboa e Elvas, 

mantiveram-se os coletores unitários, complementando-os com descarregadores de tempestade e 

obras de desvio, promovendo a ligação às condutas e emissários dos sistemas separativos adjacentes 

contruídos nas áreas mais recentemente edificadas. Noutras áreas, como Almada, Cova da Piedade, 

Costa da Caparica, Setúbal e Espinho, projetaram-se e construíram-se sistemas inteiramente 

separativos que substituíram a recolha anti-higiénica e obsoleta das águas residuais por viaturas 

municipais. Já nas povoações alentejanas como Beja, Évora e Elvas projetaram-se e construíram-se 

longos emissários domésticos “de cintura” que ainda hoje coletam os caudais desviados das zonas 

urbanas centrais e mais antigas para os locais de tratamento. 

Desde a segunda metade do século XX que os investimentos em infraestruturas de drenagem 

cresceram de forma significativa de modo a colmatar as necessidades dos grandes núcleos urbanos 

que se foram expandindo. Este investimento diz respeito não só às redes de drenagem, mas também, 

aos sistemas de tratamento, isto é, estações de tratamento de águas residuais. Desta forma, chega-se 

ao estado atual do saneamento em Portugal, com uma variedade de soluções encontradas para os 

sistemas de drenagem de águas residuais e pluviais, sendo importante referir que, de acordo com os 

artigos 119º e 120º do Decreto-Regulador nº 23/95, de 23 de agosto, na conceção de novos sistemas 

deve optar-se, em regra, pelo sistema separativo, devendo ser considerada a transição para o sistema 

separativo no caso da remodelação de sistemas unitários existentes. Considera-se manter os sistemas 

unitários apenas se, devido a condicionalismos locais, for praticamente inviável a transição para o 

sistema separativo, nomeadamente pela dificuldade do estabelecimento de ramais de ligação. 



6 

2.2.2. Tipos de Sistemas e Componentes 

Uma rede de drenagem deve ser dimensionada tendo em conta os seguintes objetivos de operação: 

1. Transportar as águas residuais, nomeadamente o caudal máximo instantâneo, para o local de 

tratamento ou de rejeição; 

2. Arrastar os sólidos em suspensão, nomeadamente, quando se escoam caudais menores, 

tendo em conta a necessidade de promover a sua afluência aos locais de tratamento; 

3. Garantir capacidade de drenagem de caudais pluviais. 

Desta forma, o projeto de uma rede de drenagem exige ter em conta uma série de variáveis, sendo as 

mais relevantes: 

1. Horizonte de projeto: número de anos durante os quais o sistema ou as estruturas e 

equipamentos que o constituem devem operar em boas condições. O horizonte de projeto de 

uma obra deve ser determinado tendo em conta diversos fatores técnicos, económicos, 

financeiros e sociais. Em Portugal, é comum optar-se por um horizonte de projeto entre 30 a 

40 anos para obras de construção civil (coletores, emissários, intercetores, ETAR, etc.) e cerca 

de 15 a 20 anos para equipamento eletromecânicos. 

2. População de projeto: é fundamental aferir da forma mais fundamentada possível a situação 

demográfica correspondente à data de início de funcionamento das infraestruturas e à sua 

evolução previsível ao longo da vida útil da obra, até ao ano de horizonte de projeto, isto é, a 

população no horizonte de projeto. 

3. Caudais de projeto: para efeitos de cálculo de projeto, consideram-se as seguintes parcelas 

contributivas para o caudal afluente à rede de drenagem: 

a. Caudais domésticos – resultantes dos usos de água nas habitações e suas 

envolventes, em atividades comerciais (estabelecimentos, lojas, restaurantes, etc.) e 

em consumos públicos (como escolas, hospitais, quartéis, jardins, etc.). Caraterizam-

se por conterem quantidades consideráveis de matéria orgânica, serem facilmente 

biodegradáveis e manterem relativa constância ao longo do tempo; 

b. Caudais industriais – resultantes de estabelecimentos industriais ligados à rede. 

Caracterizam-se pela diversidade de compostos físico-químicos que contêm, 

dependentes do tipo de processo industrial em causa, e, em geral, por uma grande 

variabilidade das suas características no tempo; 

c. Caudais de infiltração – resultantes da afluência de água subterrânea à rede de 

coletores através de deficiências das tubagens, juntas ou câmaras de visita 

(decorrentes de assentamentos, fissuras e roturas). 

d. Caudais pluviais - resultantes da água que precipita sobre a área de projeto ou em 

bacias limítrofes contribuintes. Caraterizam-se por terem menores quantidades de 

matéria poluente, nomeadamente matéria orgânica, dada a sua diluição. 
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Conforme a natureza da qualidade das águas residuais que transportam, os sistemas de drenagem 

podem ser classificados de acordo com o Decreto Regulamentar 23/95, de 3 de agosto, como: 

1. Separativos – constituídos por duas redes de coletores distintas: 

a. Rede de domésticos: transporta águas residuais domésticas, comerciais e industriais, 

bem como, águas de infiltração e águas pluviais devido a defeitos da rede; 

b. Rede de pluviais: transportam as águas com origem na precipitação ou equiparadas, 

como águas de lavagens de arruamentos ou de rega de jardins; 

2. Unitários – constituídos por uma única rede de coletores onde afluem as águas residuais, 

industriais e pluviais; 

3. Mistos – constituídos pela conjugação de sistemas separativos e unitários, em que parte da 

rede funciona como sistema unitário e o restante como sistema separativo; 

4. Separativos parciais ou pseudo-separativos – admite-se, em condições excecionais, a ligação 

de águas pluviais aos coletores de águas residuais domésticas, geralmente, devido ao facto 

dessas águas não apresentarem condições de afluência gravítica à rede de coletores pluviais. 

Em todos os tipos de sistema de drenagem mencionados, o escoamento com superfície livre é o mais 

comum. Porém, tanto os sistemas unitários como separativos, em situações em que se torna técnica e 

economicamente inviável ou desfavorável a utilização de uma solução gravítica de escoamento com 

superfície livre, admitem a utilização de escoamento sob pressão, por bombagem. Os sistemas 

separativos domésticos, admitem, ainda, em casos de populações servidas de pequena dimensão, o 

transporte de águas residuais domésticas sob vácuo, através da criação de condição de subpressão 

nos coletores. Na Tabela 2-1 apresentam-se as principais vantagens e inconvenientes de cada tipo de 

sistema. Salienta-se ainda que, atualmente, é dada cada vez mais importância à poluição transportada 

pelas águas pluviais urbanas, nomeadamente, ao teor de sólidos em suspensão, metais pesados como 

chumbo e zinco, e hidrocarbonetos. Daí advém uma grande vantagem do sistema separativo ao permitir 

o transporte separado de caudais com diferentes caraterísticas e cargas poluentes e adequar o 

respetivo destino. 

Adicionalmente, os sistemas de drenagem comportam um conjunto de componentes principais, cujo 

dimensionamento e correta aplicação são fulcrais para o bom funcionamento da rede de drenagem: 

• Dispositivos de entrada – As sarjetas de passeio são dispositivos associados a um lancil do 

passeio, com entrada lateral de caudal; já os sumidouros podem estar associados a um lancil 

ou uma valeta, tendo entrada de caudal superiormente através de grade; 

• Câmaras de visita – Dispositivos de ligação à superfície, destinados a facilitar o acesso aos 

coletores para proceder a observações e operações de limpeza ou manutenção, em condições 

de segurança e de eficiência; 

• Câmaras de corrente de varrer – Dispositivos cuja finalidade é permitir a limpeza dos coletores 

nos casos em que não é possível assegurar condições de autolimpeza. A tendência é a de 

eliminar estes dispositivos recorrendo, em alternativa, à lavagem direta por agulheta com 

frequência adequada. 
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Por fim, existe ainda um conjunto de instalações complementares como sistemas elevatórios, para o 

transporte de águas residuais em situações em que a drenagem gravítica não é viável técnica e 

economicamente; descarregadores, em regra ligados a coletores de recurso, que entram em operação, 

por exemplo, para fazer face à ocorrência de uma avaria ou necessidade de colocar fora de serviço 

componentes que se dispõem a jusante, ou para fazer face à afluência excessiva de água residuais; 

sifões invertidos, que incluem um ou mais trechos com escoamento sob pressão gravítica, a que se 

recorre quando o escoamento com superfície livre não é técnica ou economicamente exequível; bacias 

de retenção, mais utilizadas em sistemas pluviais, e menos frequentemente em sistemas unitários, e 

destinam-se, em regra, a reduzir os caudais de ponta de cheia à custa de efeitos de retenção e 

amortecimento. 

Tabela 2-1. Principais vantagens e inconvenientes dos sistemas separativos e unitários convencionais e 
de sistemas não convencionais. Retirado de Matos (2006) 

Tipo de Sistema Vantagens  Inconvenientes 

Sistemas convencionais 
separativos domésticos e 
pluviais 

Transporte de efluentes de 
natureza distinta em diferentes 
coletores, permitindo diferentes 
condições de tratamento e destino 
finais. 

Custos elevados de primeiro investimento, 
associados à necessidade de 
implementação de duas redes de 
coletores.  
 
Necessidade de construção cuidadosa, 
nomeadamente nas ligações de ramais 
prediais. 

Sistemas convencionais 
unitários 

Economia no primeiro 
investimento, decorrente da 
construção de uma única rede de 
coletores. 
 
Simplicidade de projeto no que diz 
respeito a ligações de ramais e 
coletores. 

Descarga de excedentes poluídos em 
tempo de chuva, com eventuais impactes 
negativos no ambiente, nomeadamente, 
no meio recetor. 
 
Acréscimo de encargos energéticos e de 
exploração em instalações elevatórias e 
de tratamento, dado o excedente de 
contribuição pluvial em tempo de chuva. 

Sistemas não 
convencionais: de coletor 
gravítico de pequeno 
diâmetro ou sob vácuo 

Em zonas planas ou com níveis 
freáticos elevados, podem 
constituir economias significativas 
de primeiro investimento. 
 
Nos sistemas sob vácuo, reduz-se 
o risco da ocorrência de condições 
de septicidade e há um maior 
controlo da infiltração. 

Acréscimo em encargos de exploração e 
conservação, em relação ao sistema 
gravítico convencional. 
 
Nos sistemas sob vácuo, a exploração 
exige um grau de conhecimento e de 
especialização superiores. 
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2.3. Inundações Urbanas 

As inundações podem ser definidas como fenómenos hidrológicos, de frequência variável, naturais ou 

induzidos pela ação humana, que consistem na submersão de uma área usualmente emersa. Por 

conseguinte, as inundações urbanas são frequentemente causadas por eventos de precipitação, 

responsáveis pela sobrecarga dos sistemas de drenagem, pela subida do nível freático e por cheias 

fluviais. (Ramos, 2013) 

Efetivamente, a precipitação é a principal causa das inundações urbanas, podendo distinguir-se, 

geralmente, dois casos: 

• Eventos de precipitação contínuos e prolongados – geralmente caracterizados por uma menor 

intensidade de precipitação, são generalizados a vastas áreas e, dada a sua duração de 

semanas ou meses, levam à saturação dos solos, à reposição das reservas subterrâneas e, 

por consequência, a um aumento de caudal fluvial que pode originar cheias lentas em zonas 

urbanas construídas indevidamente em leitos de cheia; 

• Eventos de precipitação intensa - concentrados no tempo e no espaço, com durações de alguns 

minutos ou poucas horas, apresentam intensidades elevadas, originando sobrecargas nos 

sistemas de drenagem urbanos e extravasamentos. 

Realmente, os eventos de precipitação contínuos e prolongados, de fraca intensidade, de uma forma 

geral não se revelam preocupantes no que diz respeito aos sistemas de drenagem urbana, uma vez 

que, como mencionado anteriormente, os mesmos são dimensionados de forma a acomodar os caudais 

pluviais gerados por estes. Contudo, o mesmo cenário não se verifica quando os sistemas de drenagem 

são confrontados com eventos pluviométricos de elevada intensidade ainda que de duração inferior, 

também denominados de eventos extremos de precipitação. Acontece que, nestes eventos, o caudal 

pluvial gerado num curto intervalo de tempo é muito maior, afluindo ao sistema de drenagem em tempos 

menores, evidenciando, em muitas situações, a sua falta de capacidade para acomodar estes caudais, 

resultando na entrada em carga dos coletores e o consequente possível extravasamento das câmaras 

de visita associadas, aumentando a gravidade das inundações. Adicionalmente, este efeito pode ser 

agravado, por um lado, em sistemas de drenagem unitários, dada a matéria orgânica e outros poluentes 

que se tornam expostos quando ocorre o extravasamento das câmaras de visita, e, por outro, em bacias 

ou sub-bacias a jusante de grandes bacias de drenagem, provocando a afluência de caudais drenados 

superiores à capacidade das infraestruturas de drenagem. 

O Projeto DISASTER, desenvolvido pelo Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, em colaboração com o Centro de Estudos 

Sociais da Universidade de Coimbra, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a Fundação 

da Faculdade de Ciências, apresenta uma base de dados SIG sobre desastres hidrológicos e 

geomorfológicos, cheias/inundações e deslizamentos, respetivamente, ocorridos em Portugal 

continental, entre os finais do séc. XIX (1865) até à primeira década do século XXI (2010), com 

consequências danosas. Da Figura 2-1 à Figura 2-3, apresentam-se os concelhos que ocupam as três 

primeiras posições do ranking referente às cheias/inundações identificadas no âmbito deste projeto. 
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Figura 2-1. Perfil do Concelho de Lisboa no âmbito do Projeto DISASTER. Adaptado de Equipa 
DISASTER (2012) 

 

Figura 2-2. Perfil do Concelho de Coimbra no âmbito do Projeto DISASTER. Adaptado de Equipa 
DISASTER (2012) 

 

Figura 2-3.Perfil dos Concelho do Porto no âmbito do Projeto DISASTER. Adaptado de Equipa 
DISASTER (2012) 

Lisboa: 

Coimbra: 

Porto: 
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Pode verificar-se que, efetivamente, as inundações em conjugação com as cheias têm, há longas 

décadas, provocado danos nas cidades, tanto a nível físico, em habitações e infraestruturas, como ao 

nível de vidas humanas, causando mortes nos casos mais graves.  

Importa realçar que a severidade e gravidade das inundações e os seus impactos estão intimamente 

relacionados não só com as bases de dimensionamento dos sistemas de drenagem, mas também com 

o próprio ordenamento do território. Seguidamente, apresenta-se o exemplo de duas povoações, 

Albufeira e Águeda, que têm enfrentado problemas, sendo de realçar que os respetivos municípios têm 

dinamizado ações para a redução do risco de inundações, nomeadamente através de estudos e 

consequente implementação de soluções (Planos de Gerais de Drenagem). 

O caso de Albufeira  

O Plano Geral de Drenagem de Albufeira (Hidra, 2016a) foca-se, sobretudo, na bacia correspondente 

à bacia da Ribeira de Albufeira, por se tratar da bacia imediatamente a montante do centro urbano de 

Albufeira e na qual ocorrem os principais problemas de inundações. Esta bacia tem a particularidade 

de ser composta por três cursos de água, o principal, a Ribeira de Albufeira, e dois secundários que 

confluem no curso principal em zonas muito próximas, aumentando o caudal escoado.  

O sistema de drenagem pluvial existente é constituído por coletores que encaminham as águas 

drenadas para as linhas de água mais próximas, sendo sobretudo implantados nas zonas urbanas, 

nomeadamente nas zonas costeiras, com áreas impermeáveis muito elevadas e redes de drenagem 

mais densas. As ribeiras apresentam troços canalizados no atravessamento das urbanizações, 

nomeadamente um troço canalizado da ribeira de Albufeira através de túnel de drenagem, e um caneiro 

implantado na zona baixa da cidade que termina num emissário submarino. 

As inundações na cidade de Albufeira são um fenómeno recorrente e histórico, havendo registo de 

notícias de inundações nas décadas de 50 e 60 do séc. XX que descrevem subidas de 2, 3 e 7 metros 

de altura com prejuízos económicos consideráveis. Mais recentemente, os eventos pluviométricos de 

21 e 29 de setembro de 2008 e de 1 de novembro de 2015 tiveram grande destaque por terem inundado 

várias zonas da cidade de Albufeira. Ao comparar os valores registados nas estações hidrométricas de 

Algoz e S. Bartolomeu de Messines, Paderne e Faro com as respetivas curvas de possibilidade 

udométrica obtidas a partir da análise estatística da precipitação máxima anual, apresentados na Figura 

2-4, observa-se que as precipitações registadas no dia 29/09/2008 se aproximam das calculadas para 

um período de retorno de 2 anos, não sendo consideradas excecionais, e que os valores de 

precipitação registados a 01/11/2015 ultrapassam os estimados para um período de retorno de 100 

anos (Hidra, 2016a). 

Assim, verifica-se a existência de inundações para eventos com períodos de retorno baixos, 

evidenciando a falta de capacidade do sistema de drenagem existente em cumprir com os seus 

objetivos. 
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Figura 2-4. Curvas de possibilidade udométrica calculadas e valores de precipitação observados nos 
eventos de 29/09/2008 e 01/01/2015. Retirado de Hidra (2016a) 

O caso de Águeda 

O Plano Geral de Drenagem de Águeda  (Hidra, 2017a) foca-se, sobretudo, na área urbana pertencente 

à União de Freguesias de Águeda e Borralha, que integra a bacia hidrográfica do rio Águeda e se 

encontra delimitada por três cursos de água. A área em estudo apresenta uma predominância de áreas 

com menores cotas que representam potenciais leitos de cheia, sendo propícias à ocorrência de 

inundações 

A rede de drenagem de águas pluviais, totalmente gravítica, descarrega as águas pluviais no rio 

Águeda, ao longo de nove pontos de descarga, sendo que quatro destes estão protegidos com válvulas 

de maré que impedem a entrada de caudais fluviais nos respetivos coletores. Existe uma estação 

elevatória cujo objetivo é a elevação de parte dos caudais pluviais gerados para o rio Águeda quando 

os coletores que confluem no local da sua implantação entram em carga e perdem capacidade de 

descarregar no meio recetor. Contudo, a capacidade dos grupos eletrobomba é insuficiente face aos 

caudais afluentes ao sistema de drenagem. 

Por análise da série dos níveis diários máximos anuais, apresentados na Figura 2-5, observa-se que 

entre 1934/35 a 1989/90 os valores extremos estão compreendidos entre 7.9 e 9.9 m (correspondentes 

a períodos de retorno inferiores a 10 anos) e de 1997/98 a 2015/16 os extremos situam-se nos 7.0 e 

11.4 m (correspondendo a períodos de retorno que excedem os 100 anos). Constata-se, assim, um 

aumento da frequência de eventos com períodos de retorno superiores a 2 e 10 anos. Embora não 

estejam disponíveis os registos dos níveis hidrométricos entre 1991 e 1996, destaca-se o ano 

hidrológico excecional de 1995/96, em que se registaram cheias de proporções históricas, estando o 

nível máximo de cheia marcado na Ponte de Águeda, e cuja cota atingida pelo rio se estime ter 

ultrapassado os 11 m, o que corresponde a um evento com período de retorno superior a 100 anos. 
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Figura 2-5. Séries de níveis diários máximos nos períodos de 1934/35 a 1989/90 e de 1997/98 a 2015/2016 
registado em Ponte de Águeda. Adaptado de Hidra (2017a) 

Sistemas de Drenagem e as Inundações Urbana 

Os casos de Albufeira e Águeda, anteriormente mencionados, são apenas dois dos muitos casos de 

localidades, em Portugal, onde as inundações são frequentes. Embora cada caso tenha as suas 

particularidades e especificidades, muitas vezes, estes partilham problemas idênticos no que diz 

respeito aos sistemas de drenagem. Desta forma, seguidamente, descrevem-se sucintamente os 

problemas de drenagem mais comuns em meio urbano: 

• Ausência de infraestruturas de drenagem pluvial em zonas urbanizadas – nestas zonas, o 

escoamento gerado pela precipitação ocorre superficialmente, levando à acumulação de água 

em zonas baixas; 

• Insuficiência de dispositivos de interceção – apesar de existir rede de coletores, seja pela 

inexistência de sarjetas e sumidouros ou pela incapacidade dos dispositivos existentes, esta 

insuficiência leva à ocorrência de maiores caudais superficiais e consequente acumulação em 

zonas baixas; 

• Limitações de capacidade hidráulica de infraestruturas - revela-se na falta de capacidade dos 

coletores em suportar os caudais pluviais gerados, resultando na entrada em carga e 

originando extravasamentos, situação que é agravada em zonas baixas e planas cuja 

disponibilidade gravítica para garantir o escoamento é mais reduzida; 

• Restrições na descarga de caudais pluviais – a descarga é fortemente influenciada pelos níveis 

de maré e, se ocorrer em zonas de praia, pela acumulação de areias. Adicionalmente, as marés 

e a agitação marítima podem provocar danos e arrastamento de sedimentos em alguns 

emissários e coletores de “by-pass” de estações elevatórias e estações de tratamento, 

impedindo o adequado funcionamento dos mesmos; 

• Ligações indevidas à rede de saneamento – este tipo de ligações provoca a afluência de caudal 

pluvial à rede de saneamento de águas residuais domésticas, aumentando significativamente 

o caudal transportado para valores acima dos dimensionados, potencializando a entrada em 

carga do sistema. 
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2.4. Alterações Climáticas 

2.4.1. Aspetos Gerais 

As alterações climáticas referem-se às mudanças no estado do clima que podem ser identificadas 

(usando testes estatísticos, por exemplo) e que persistem por um período de tempo alargado, 

tipicamente de pelo menos algumas décadas (EEA, 2017). 

A influência antropogénica no sistema climático é clara, com um aumento das emissões de gases com 

efeito de estufa (GEE) desde a era pré-industrial, impulsionado fortemente pelo crescimento económico 

e populacional, com um grande contributo da queima de combustíveis fósseis, atingindo atualmente os 

valores mais elevados de sempre. Daí advém o aumento das concentrações atmosféricas em dióxido 

de carbono, metano e óxido nítrico, sem precedentes pelo menos nos últimos 800 000 anos. A título de 

exemplo, a concentração atual de CO2, o GEE mais relevante, é cerca de 40% mais elevada do que 

na era pré-industrial nos meados do séc. XVIII (IPCC, 2014). 

2.4.2. Consequências das Alterações Climáticas no Clima 

Assim, torna-se interessante analisar o sistema climático de Portugal e as variações observadas nos 

últimos anos. A publicação “Estatísticas do Ambiente 2015” (INE, 2016) revela-se uma boa base de 

dados para esta análise, uma vez que apresenta dados e análises referentes a variáveis climatológicas, 

como a temperatura do ar e precipitação, bem como alguns fenómenos meteorológicos e climáticos 

extremos, como ondas de calor e eventos de seca. Importa referir que a distribuição espacial 

(temperatura do ar e precipitação) foi efetuada através de interpolação dos valores observados nas 

estações meteorológicas da rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sendo que para a 

caracterização dos fenómenos climáticos extremos, os resultados foram expressos por estação 

meteorológica. Para além disso, conforme convencionado pela Organização Meteorológica Mundial, o 

clima é caracterizado pelos valores médios dos vários elementos climáticos num período de 30 anos, 

designando-se valor normal de um elemento climático o valor médio correspondente a um número de 

anos suficientemente longo para se admitir que este representa o valor predominante daquele elemento 

no local considerado. No documento em causa, utilizam-se valores normais climatológicos referentes 

ao período de 1971-2000. Seguidamente, apresenta-se a análise das variáveis climatológicas e 

fenómenos meteorológicos e climáticos extremos referidos anteriormente. 

Temperatura 

A temperatura média do ar aumentou em todas as áreas de Portugal, desde os anos 70, a uma taxa 

média de aproximadamente 0.3ºC por década. Analisando a série temporal da temperatura média anual 

desde 1931 até 2015 (Figura 2-6), constata-se que o valor normal da temperatura do ar é de 15.26ºC, 

sendo que, entre 1991 e 2015, se verificaram temperaturas médias anuais superiores a este valor em 

19 anos, sendo o ano de 2001 considerado como normal (variação de -0.01 face ao valor normal). Para 

efeitos de análise, ao traçar-se uma linha de tendência de regressão linear simples sobre os dados, 

constata-se que, efetivamente, existe uma tendência de aumento da temperatura média anual.  
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Figura 2-6. Variabilidade interanual da temperatura média anual em Portugal Continental. Adaptado de 
INE (2016) 

No que diz respeito à análise da temperatura, é relevante analisar a variação das temperaturas 

máximas e mínimas anuais, representadas na Figura 2-7. A análise dos dados revela que o valor normal 

da temperatura máxima e mínima anual é de 20.50ºC e 10.02ºC, respetivamente. De forma análoga à 

análise anterior, constata-se que entre 1991 e 2015 se verificaram temperaturas máximas e mínimas 

anuais superiores aos respetivos valores normais em 18 e 20 anos, respetivamente. Ao traçar-se uma 

linha de tendência de regressão linear simples sobre ambos os conjuntos de dados, verifica-se que 

ambas as variáveis apresentam uma tendência crescente, sendo que a temperatura máxima anual 

revela uma taxa média de crescimento mais acentuada do que a temperatura mínima anual.  

 

Figura 2-7. Variabilidade interanual da temperatura máxima e mínima anual em Portugal Continental. 
Adaptado de INE (2016) 
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Precipitação 

No que diz respeito aos valores de precipitação total anual em Portugal Continental, representados na 

Figura 2-8, o valor normal é de 882.09 mm. Verifica-se uma tendência de diminuição no valor da 

precipitação total anual, principalmente desde os anos 70. É ainda de salientar que 5 dos 10 anos com 

menores valores de precipitação total ocorreram no século XXI, sendo 2005 o ano com menor 

precipitação total anual, cerca de 380 mm abaixo do valor normal. 

 

Figura 2-8. Variabilidade interanual da precipitação total em Portugal Continental. Adaptado de INE (2016) 

Fenómenos Meteorológicos Extremos 

1. Ondas de Calor: 

Para a classificação das ondas de calor, o IPMA utiliza o Índice de Duração de Onda de Calor 

estabelecido pela OMM, considerando que ocorre uma onda de calor quando num intervalo de pelo 

menos 6 dias consecutivos, a temperatura máxima diária é superior em 5ºC ao valor médio diário no 

período de referência. É importante realçar que esta definição é sobretudo utilizada para o estudo da 

variabilidade climática, não refletindo obrigatoriamente os respetivos impactos na saúde pública. 

Efetivamente, as ondas de calor podem ocorrer em qualquer altura do ano. Contudo, os seus efeitos 

são mais notórios nos meses de Verão (junho, julho e agosto), sendo junho o mês de Verão em que as 

ondas de calor ocorrem com mais frequência, em Portugal Continental (IPMA, 2017).  

Na Figura 2-9 apresenta-se o número anual de dias em que ocorreram ondas de calor em 5 distritos 

distribuídos pelo território nacional continental, sendo importante realçar que estes valores não 

correspondem obrigatoriamente a dias consecutivos. Por observação da mesma, constata-se que 

existe uma maior frequência de ondas de calor a partir dos anos 90. 
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Figura 2-9. Variabilidade interanual do número de dias em que ocorreram ondas de calor. Adaptado de 
INE (2016) 

2. Eventos de Seca e o Índice de Precipitação Padronizada 

Uma situação de seca meteorológica corresponde a um período prolongado com ausência ou escassez 

de precipitação, causando um desequilíbrio agro-hidrológico acentuado. Consoante as suas 

consequências, distinguem-se entre secas agrícolas, hidrológicas e socioeconómicas. Existem 

diversos índices para avaliar a intensidade das secas, sendo um dos mais utilizados pela OMM o Índice 

de Precipitação Padronizada, o qual é implementado pelo IPMA. Este índice pode ser calculado em 

diferentes escalas de tempo, sendo do entendimento geral que as escalas inferiores a 6 meses 

permitem monitorizar a seca meteorológica e agrícola (défice de precipitação e de humidade do solo, 

respetivamente), e as escalas superiores, em particular de 9 e 12 meses, permitem monitorizar a seca 

hidrológica, que reflete a escassez de água nos escoamentos e nos reservatórios artificiais (IPMA, 

2017).  

Por observação dos valores do SPI para Portugal Continental desde 1960 a 2010, realçam-se os 

períodos de seca com maior severidade de 1980/81, 1992/93 e 2004/05. 

 

Figura 2-10. SPI para o território de Portugal Continental e respetiva classificação para períodos secos e 
períodos chuvosos. Adaptado de IPMA (2017) 
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3. Eventos Extremos de Precipitação 

Os eventos extremos de precipitação, ou fenómenos de precipitação intensa, apresentam pouca 

bibliografia na sua caraterização em Portugal, muito em parte pela sua forte variabilidade e 

imprevisibilidade temporal. No entanto, de acordo com o artigo “Investigating Changes in Daily 

Precipitation Extremes in Mainland Portugal, 1941-2007” (Espírito Santo, et al., 2014), existe uma 

tendência de redução deste tipo de eventos na Primavera, não se verificando uma tendência de 

agravamento no Verão e no Inverno, mas verificando-se uma tendência de aumento tanto em 

intensidade como em frequência, no Outono. 

2.4.3. Impactes das Alterações Climáticas em Sistemas de Drenagem  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2010), os sistemas convencionais de 

drenagem são mais limitados na resiliência às alterações climáticas. Em particular, sofrem ameaças 

devido à diminuição do número de eventos de precipitação, e consequentemente dos caudais 

drenados, e ao aumento de eventos extremos de precipitação, provocando inundações que podem 

resultar em contaminação ambiental e riscos para a saúde pública. 

Efetivamente, tanto em sistemas unitários como separativos, face ao aumento dos valores de caudal 

de ponta pluvial gerados por eventos extremos de precipitação, poderá existir uma capacidade 

insuficiente para a drenagem dos mesmos. Contudo, quando esta capacidade é ultrapassada, os 

sistemas de drenagem unitários têm a agravante de transportarem simultaneamente os caudais pluviais 

e domésticos, ainda que diluídos, sendo o seu extravasamento para a via pública uma preocupação 

para a saúde pública. Por outro lado, existe um aumento do caudal afluente às ETAR que, 

ultrapassando o caudal de projeto, é descarregado diretamente para o meio recetor, gerando 

preocupação ambiental em relação à qualidade das águas. Já em sistemas separativos é expectável 

que a rede de drenagem de águas residuais, sendo bem dimensionada e não tendo ligações indevidas, 

não seja substancialmente afetada por fenómenos extremos de precipitação.  

Adicionalmente, nas zonas costeiras, a descarga de efluentes, quer domésticos tratados, quer pluviais, 

está fortemente dependente tanto do nível médio do meio recetor como da variação da maré. Uma vez 

que o nível médio da água do mar tem vindo a aumentar como consequência das alterações climáticas, 

aumentando o nível do meio recetor, a descarga é condicionada quando este ultrapassa o nível da cota 

de soleira de descarga. Este condicionamento tem várias consequências: o impedimento de descarga 

do efluente, provocando inundações a montante; o assoreamento de condutas e câmaras de visita; o 

retorno de caudal às ETAR pela incapacidade de armazenamento hidráulico dos emissários, e a 

intrusão salina, isto é, contaminação da água por cloretos, que diminui fortemente a eficiência dos 

tratamentos convencionais biológicos de águas residuais;  

Por outro lado, o aumento dos eventos de seca pode limitar a capacidade de autolimpeza dos coletores, 

bem como diminuir a capacidade de meios recetores fluviais em absorver e diluir a carga poluente 

efluente das ETAR. Adicionalmente, temperaturas mais elevadas podem aumentar a frequência de 

eflorescências de algas e aumentar o conteúdo fúngico e bacterial das águas residuais. Nas cidades, 

o efeito das ilhas de calor pode intensificar o aumento da temperatura, aumentando os problemas 
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relacionados com a qualidade da água drenada. Assim, o aumento da temperatura pode levar à 

eutrofização, aumento da carga de patogénicos e diminuição do oxigénio dissolvido nas águas 

residuais, principalmente quando combinado com condições de seca e baixos caudais afluentes à rede 

de drenagem  (USAID, 2012). Estes efeitos proporcionarão, ainda, a ocorrência de odores, seticidade, 

toxicidade e corrosão dos componentes dos sistemas de drenagem (Hidra, Engidro e Bluefocus, 2015). 

Desta forma, na Tabela 2-2 resumem-se os principais impactes diretos dos efeitos das alterações 

climáticas nos sistemas de drenagem. 

Tabela 2-2. Resumo dos impactes diretos das Alterações Climáticas nos Sistemas de Drenagem. Adaptado 
de USAID (2012) 

Efeito das Alterações 
Climáticas 

Impacte no Sistema de Drenagem 

Aumento de eventos extremos de 
precipitação 

Aumento do nível do meio recetor, diminuindo a eficácia da descarga e 
potenciando o assoreamento dos coletores e câmaras de visita. 

Sobrecarga das ETAR, especialmente no caso de redes unitárias a 
montante, diminuindo a eficácia do tratamento e potenciando descargas 
de efluentes não tratados. 

Danos dos órgãos e acessórios do sistema de drenagem e das instalações 
de tratamento. 

Excedência da capacidade de bombagem dos sistemas de elevação, 
potenciando descargas não tratadas por “by-pass” e a acumulação de 
águas pluviais e/ou residuais. 

Aumento do nível médio do mar 

Aumento do nível do meio recetor, diminuindo a eficácia da descarga. 

Potenciamento da intrusão salina com diminuição da eficácia do 
tratamento biológico e corrosão de equipamentos nas ETAR, e 
assoreamento de emissários, e inviabilização do uso para rega. 

Aumento de eventos de seca 
prolongados 

Diminuição da capacidade de absorção e diluição do meio recetor. 

Redução da eficácia de tratamento devido a menores caudais afluentes 
às ETAR. 

Aumento da temperatura do ar 

Diminuição da qualidade das águas residuais com o aumento da 
eflorescência de algas e do nível de patogénicos e a diminuição do 
oxigénio dissolvido, provocando riscos de odores, seticidade, toxicidade e 
corrosão de infraestruturas. 

Necessidade de reforço no tratamento nas ETAR, com custos energéticos 
e em produtos químicos. 
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3.  Resiliência Urbana: Modelos e Instrumentos 
de Avaliação 

3.1. Considerações Iniciais 

O presente capítulo pretende apresentar a tendência da evolução do pensamento no que respeita ao 

conceito e modelos de resiliência urbana (subcapítulo 3.2) e alguns dos indicadores ou metodologias 

de resiliência urbana atualmente utilizados por entidades e organizações internacionais 

(subcapítulo 3.3). 

É importante, contudo, a priori, definir dois conceitos utilizados no contexto da resiliência urbana e da 

prevenção do risco de desastres: 

• Choques - eventos singulares, intensos e rápidos que ameaçam uma cidade, como por 

exemplo, sismos, inundações, choques epidémicos ou ataques terroristas. 

• “Stresses” - eventos crónicos, ou contínuos, que lentamente provocam danos socioeconómicos 

ou estruturais numa cidade, como elevadas taxas de desemprego, sistemas de transporte 

público sobrelotados ou ineficientes, ou envelhecimento da população, a título de exemplo  

(The Rockefeller Foundation, 2017). 

3.2. Conceitos e Modelos de Resiliência 

O conceito de resiliência urbana tem ganho grande ênfase no início do século XXI, tanto junto das 

entidades gestoras e tomadores de decisão ao nível governamental, como ao nível do tecido 

empresarial, em grande parte devido ao interesse conjunto de garantir a continuidade e a qualidade 

dos serviços prestados, que têm sofrido diversas ameaças, quer naturais, quer antrópicas, como a 

rápida urbanização ou o terrorismo.  

O artigo “Defining urban resilience: A review” (Meero, et al., 2015) elabora uma revisão bibliográfica 

bastante pertinente de artigos desde 1973 até 2014 que, de alguma forma, conceptualizam o termo 

Resiliência Urbana. O conceito de resiliência é utilizado há bastante tempo em diversos campos como 

engenharia, psicologia e gestão de risco, embora a resiliência de sistemas ecológicos seja 

frequentemente citada como a origem da teoria moderna de resiliência, com origem na década de 60. 

Uma das primeiras premissas que este artigo estabelece é que as definições dadas ao termo 

Resiliência Urbana são frequentemente incoerentes, pouco claras e ambíguas, o que muitas vezes 

parte da incapacidade de definir separadamente os dois termos “resiliência” e “cidade” (ou “urbe”)1. 

Pelas incongruências identificadas, os autores estabelecem seis tensões conceptuais, que de alguma 

também são referenciadas no relatório “Trends in Urban Resilience 2017” (UN-Habitat, 2017), sendo 

estas sintetizadas seguidamente: 

                                                      
1 A designação anglo-saxónica de Resiliência Urbana é variável entre Urban Resilience ou City Resilience.  
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1. Caraterização do termo “cidade” - é de extrema importância entender e estabelecer 

primeiramente o conceito de cidade, o que varia bastante dependendo da disciplina ou área sobre 

a qual o conceito está a ser tratado, sendo que, de forma geral, as diferenças da aplicação da 

definição de resiliência às cidades estão relacionadas com a noção de ambiente urbano em si, e 

não com a definição de resiliência. Algumas definições classificam as áreas urbanas como 

“sistemas complexos”, outras como “redes”, outras ainda como “sistemas complexos de redes”. 

Efetivamente, as cidades representam uma aglomeração de componentes ecológicas, sociais e 

técnicas, no entanto, a terminologia utilizada para a sua definição é demasiado dispersa e variada.  

2. Noção de equilíbrio - na literatura existe uma divisão entre três tipos de equilíbrios: 

a. Equilíbrio com Estado Único ou Estático: refere-se à capacidade de um sistema reverter a um 

dado estado único de equilíbrio anterior, após um dado distúrbio, sendo que quanto mais cedo 

essa reversão acontecer, mais resiliente é o sistema. Muitas vezes também referenciado como 

“resiliência de engenharia”, este tipo de abordagem é muito comum nos campos de gestão de 

risco, psicologia e economia; 

b. Multiestados de Equilíbrio: supõe que os sistemas têm múltiplos estados de equilíbrio e, face a 

um distúrbio, podem ser transferidos de um estado para o outro. Esta abordagem é também 

referenciada como “resiliência ecológica” e foca-se na capacidade de o sistema absorver as 

mudanças e persistir. Desta forma, quanto maior a magnitude do distúrbio que o sistema 

consegue absorver sem falhar completamente ou ultrapassar os limiares da criticidade, 

obrigando-o a alterar a sua estrutura para um novo estado de equilíbrio, maior é a resiliência; 

c. Não-equilíbrio dinâmico: um desafio à noção de equilíbrio que sugere que os sistemas estão 

sob constante mudança, não havendo um real estado de equilíbrio, considerando a resiliência 

como um processo de evolução ou transformação de desafios em oportunidades. Esta noção 

de não-equilíbrio afasta-se da teoria tradicional de resiliência de “voltar ao estado inicial” e teve 

origem no pensamento socio-ecológico, sendo referenciada como “resiliência sócio-ecológica” 

ou “resiliência evolucionária”. 

3. Resiliência como conceito positivo – a maioria das definições entendem a resiliência como um 

atributo ampla e consensualmente desejável que capacita as cidades não só a manter funções 

básicas, como a melhorar e prosperar face às adversidades. Contudo, existe um debate crescente 

acerca do “indubitável” valor positivo da resiliência. Por exemplo, tomando o conceito mais 

tradicional de resiliência como “voltar ao estado inicial após um dado distúrbio”, mantém-se o “valor 

positivo” no caso de o estado inicial ser indesejável, como em casos de pobreza, regimes ditatoriais 

ou altas dependências de combustíveis fósseis? Levantam-se questões como quem determina o 

que é um estado desejável ou não e que stakeholders beneficiam com as decisões tomadas. Estas 

questões são sobretudo levantadas por teóricos sociais e, embora válidas, apenas uma minoria 

das definições explicita este caráter social. 
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4. Caminho para atingir a resiliência – no que diz respeito a esta tensão conceptual, a literatura 

divide-se, também, em três mecanismos para atingir um estado resiliente: 

a. Persistência: reflete o conceito mais tradicional e de resiliência de engenharia e estabelece que 

os sistemas devem resistir a uma perturbação (por exemplo, edifícios devem ser robustos face 

a eventos de tempestade) e tentar manter o seu status quo; 

b. Transição: embora a manutenção das funções seja uma componente presente em 

praticamente todas as definições, a capacidade de adaptação progressiva (transição) é 

também muito comum; 

c. Transformação: a literatura não é consensual em relação à forma como a adaptação deve ser 

encarada. Alguns autores defendem que a transição por si falha visto que a resiliência é um 

espectro largo que vai desde evitar a falha até um estado que permita uma transformação. 

Embora a necessidade de adaptação seja praticamente consensual, a sua conceptualização 

tem estado no centro do debate entre transição e transformação. 

5. Perspetiva sobre o termo “adaptação” – na literatura, existem distinções entre adaptações 

específicas a uma dada ameaça e uma adaptabilidade mais genérica, isto é, entre o que alguns 

autores definem como resiliência “específica” e “geral”, respetivamente. De facto, é consensual 

que especificar demasiado a resiliência compromete a flexibilidade, diversidade e capacidade de 

resposta do sistema face a ameaças inesperadas. Contudo, alguns autores defendem a 

conjugação da resiliência geral, face a ameaças imprevisíveis, com a resiliência específica, para 

lidar com riscos conhecidos. 

6. Escala temporal de ação – na generalidade das definições, a “recuperação rápida” é tida como 

uma característica essencial, mas a definição de “rápido” é pouco clara, podendo umas vezes ser 

considerada como algumas horas ou dias, ou atingir, noutras, anos. Outras definições não 

mencionam uma velocidade de recuperação, enfatizando apenas o retorno ou transição para um 

dado estado funcional. 

A Tabela 3-1 resume, então, os principais sistemas de pensamento de resiliência abordados. 

Tabela 3-1. Análise do conceito de resiliência por sistema de pensamento. Adaptado de UN-Habitat (2017) 

 

Nº de 

estados de 

equilíbrio 

Medida para a resiliência 
Natureza dos 

distúrbios 
Ênfase 

Resiliência 

de 

Engenharia 

Um 
Velocidade de retorno ao estado de 

equilíbrio. 

Previsíveis 

Externos 

Choques 

Resistência e 

Recuperação 

Eficiência e Capacidade 

de previsão 

Resiliência 

Ecológica 
Múltiplos 

Magnitude dos distúrbios que podem 

ser absorvidos, antes de se atingir o 

limite que transporta o sistema para 

um novo estado de equilíbrio, bem 

como o grau de auto-organização e 

capacidade de aprendizagem. 

Previsíveis e 

Imprevisíveis 

Externos 

Choques 

Persistência 

Adaptabilidade e 

Flexibilidade 

Capacidade dos recursos, 

Eficiência e Diversidade 

Resiliência 

Sócio -

Ecológica 

Nenhum, 

alteração 

contínua 

Magnitude dos distúrbios que são 

continuamente absorvidos, bem como 

o grau avançado de auto-organização 

e capacidade de aprendizagem por 

sistemas socio-ecológicos. 

Previsíveis e 

Imprevisíveis 

Internos e Externos 

Choques e Stresses 

Persistência 

Adaptabilidade e 

Flexibilidade 

Potencial humano para 

transformar o seu 

ambiente 
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Através desta análise, os autores do artigo (Meero, et al., 2015) sugerem uma definição de resiliência 

urbana que adota uma posição face às anteriores tensões conceptuais, tentando criar uma definição 

ampla, mas aplicável: 

“Resiliência urbana refere-se à capacidade de um sistema urbano – e todas as suas redes 

socioecológicas e sociotécnicas constituintes, com a definição de escalas temporais e espaciais – para 

manter ou rapidamente voltar a desempenhar as funções desejadas face a um dado distúrbio, adaptar-

se à mudança e rapidamente transformar sistemas que limitam a capacidade adaptativa atual ou 

futura”. 

Na definição apresentada acima, os sistemas urbanos são conceptualizados como complexos, 

adaptativos, ecossistemas emergentes compostos por quatro subsistemas retratados na Figura 3-1. 

Efetivamente, a definição de sistema urbano é de extrema importância dado que aí pode residir a 

solução para a definição de fronteiras e limites ao estudo da resiliência urbana, como se propõe no 

Capítulo 5. 

 

 

Figura 3-1. Conceptualização esquemática simples de sistema urbano adotada em “Defining urban 
resilience: A review” (Meero, et al., 2015). 

  

• Redes de governação - referentes à diversidade de atores e 

instituições cujas decisões moldam os sistemas urbanos, desde o 

nível governamental, ONG, até ao tecido empresarial e industrial; 

• Fluxos de redes de materiais e energia - referentes à infinidade de 

materiais produzidos e consumidos nos sistemas urbanos, como 

água, energia, alimento, resíduos, frequentemente referido como 

“metabolismo urbano”; 

• Forma e infraestruturas urbanas - composto pelo ambiente 

construído como edifícios, redes de transporte, energia e água, 

bem como espaços verdes urbanos e parques; 

• Dinâmicas socioeconómicas incluem bens capitais, demografia, e 

justiça e equidade que moldam os restastes subsistemas e a 

subsistência e capacidades dos cidadãos urbanos. 
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Adicionalmente, esta definição de resiliência urbana vai ao encontro da definição estabelecida pela 

Rockefeller Foundation no âmbito do projeto 100 Resilient Cities, definição esta que é frequentemente 

utilizada: 

“Resiliência urbana é a capacidade que os indivíduos, comunidades, instituições, negócios, e sistemas 

de uma cidade têm de sobreviver, adaptar-se e crescer independentemente do tipo de stresses crónicos 

e choques intensos experienciados, bem como de se transformarem quando as condições o requerem”, 

acrescentando ainda que a “resiliência urbana descreve a capacidade das cidades funcionarem de 

forma que os seus moradores e trabalhadores, particularmente os mais pobres e vulneráveis, 

sobrevivam e prosperem” (Arup & The Rockefeller Foundation, 2016). 

No contexto das cidades, a resiliência ajuda a preencher a falhar existente entre redução do risco de 

desastres e adaptação às alterações climáticas, aceitando a possibilidade de ocorrência em simultâneo 

de uma variedade de eventos disruptivos que não são necessariamente previsíveis, focando-se na 

melhoria do desempenho da cidade como um sistema face a múltiplos riscos, em vez de prevenir ou 

mitigar a perda de ativos devido a um evento específico (Arup & The Rockefeller Foundation, 2016). 

À parte da definição utilizada, ao lidar com resiliência urbana surge a questão de como enfrentar e 

avaliar este tópico. Facilmente se compreende que abordar uma cidade não se revela um exercício de 

fácil execução. Nos documentos “Trends in Urban Resilience 2017” (UN-Habitat, 2017) e “City 

Resilience Index” (Arup & The Rockefeller Foundation, 2016), existe uma breve contextualização de 

possíveis abordagens diferentes no que diz respeito à resiliência urbana, que são explicadas nos 

seguintes parágrafos. 

A abordagem mais tradicional centra-se na resiliência de engenharia e foca-se explicitamente em bens 

físicos e infraestruturas urbanas, ignorando fatores não físicos, como o capital social, o conhecimento 

ou a cultura. Além disso, esta abordagem tende a ignorar o papel que as infraestruturas têm no sistema 

urbano, negligenciando a importância de bens e infraestruturas que estejam fora dos limites da cidade, 

como por exemplo um reservatório que pode ser crítico na gestão de abastecimento de água. Seguindo 

esta abordagem, os governos empregam abordagens tecnocientíficas, predominantemente “top-down” 

e de gestão, determinadas pela manutenção do status quo e pela utilização de respostas de engenharia 

a distúrbios num determinado subsistema específico. A aplicação desta abordagem às cidades pode 

ser problemática devido ao paradigma do equilíbrio estático, não se capturando, desta forma, o 

dinamismo real das cidades. 

Por outro lado, a abordagem ecológica incorpora melhor a forma flexível dos sistemas urbanos, uma 

vez que reconhece o potencial de adaptabilidade das cidades. No entanto, esta abordagem não integra 

completamente a interdependência entre subsistemas e a consequente mudança contínua 

experienciada numa cidade como um sistema de sistemas. Existe a tendência para que a resiliência 

seja enfrentada subsistema a subsistema, promovendo uma abordagem setorial, sendo que as 

interdependências entre diferentes sistemas a diferentes escalas, bem como as estruturas 

governamentais que influenciam o seu funcionamento, não são facilmente consideradas. 
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Efetivamente, chega-se à conclusão que as cidades não transitam apenas de estado face a um dado 

choque, mas também se adaptam progressiva ou rapidamente a um dado stress contínuo. 

Indubitavelmente, áreas prioritárias, setores e riscos são diferentes de cidade para cidade, sendo as 

escalas temporais e espaciais em que a resiliência urbana se aplica bastante variadas dependendo 

dos fatores que contextualizam o sistema urbano. Desta forma, entender que as cidades funcionam 

como sistemas socio-ecológicos complexos, interdependentes e integrados é fundamental para 

compreender como o planeamento, desenvolvimento e gestão da resiliência podem proteger vidas e 

bens e manter a continuidade das suas funções. Os programas que tratam da resiliência dos serviços 

de saúde, da resiliência do abastecimento de água, da resiliência das empresas ou da resiliência às 

alterações climáticas contribuem reduzidamente para o aumento da resiliência global da cidade quando 

operacionalizados separadamente. Apenas encarando o sistema na sua plenitude, com ligações tanto 

dentro como fora das suas fronteiras, as cidades estarão aptas para responder com sucesso aos 

impactes económicos, sociais, políticos ou naturais de forma a evitar deslocações, desigualdades, 

sobrecarga de serviços ou incapacidade de gestão da cidade. 

3.3. Análise e Discussão de Indicadores de Resiliência 

Muita da literatura foca-se numa grande quantidade de choques e “stresses”, desde desastres naturais 

a conflitos civis. O resultado é um espectro diverso de estudos que questionam os impactos disruptivos 

do abastecimento de alimento, água, energia, produção agrícola, transportes, inclusão social e 

migração, entre outros. A literatura de investigação produzida por governos, agências internacionais e 

ONG foca-se sobretudo na abordagem operacional do pensamento da resiliência. Refletindo os 

diferentes mandatos de cada instituição, esta literatura revela-se diferente no âmbito e diversa na 

interpretação, usando variadas definições de trabalho e cobrindo vários pontos de entrada e saída, 

desde adaptação a alterações climáticas e redução do risco de desastre, a abordagens de 

desenvolvimento mais compreensivas. No geral, o aumento da inclusão da resiliência na literatura 

corrobora a evidência de que o conceito está a ser incorporado em domínios de desenvolvimento e 

cooperação, governança e políticas e práticas internacionais. Com este desenvolvimento, surge a 

tendência de produzir ferramentas quantitativas, indicadores e normas internacionais para medir a 

resiliência à escala urbana. Muitas destas iniciativas são bastante recentes, estando muitas ainda em 

desenvolvimento, não estando total e globalmente disponíveis. No entanto, com o aumento do interesse 

e do trabalho a ser produzido no campo da resiliência urbana por um largo conjunto de atores globais, 

espera-se que a falha existente na padronização e normalização da resiliência urbana seja preenchida 

nos anos que se avizinham (UN-Habitat, 2017). 

As Nações Unidas disponibilizam uma Rede Global de Atores que resume graficamente os principais 

stakeholders envolvidos em atividades relacionadas com a resiliência, apresentada na Figura 3-2, cujas 

abreviações e acrónimos podem ser consultados no Anexo I. Esta rede inclui órgãos da Nações Unidas, 

organizações governamentais, intergovernamentais e não-governamentais, uma variedade de 

privados, fundações filantrópicas e institutos académicos e de investigação. Dada a elevada quantidade 

de stakeholders envolvidos, optou-se por descrever na presente dissertação aqueles que, por um lado, 
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vão ao encontro do caso de estudo desenvolvido no Capítulo 6 e, por outro, são desenvolvidos por 

organizações de elevado peso e consideração internacional, nomeadamente a ISO, The Rockefeller 

Foundation e a União Europeia (a azul na Figura 3-2). 

 
Legenda: 

Financiamento: Provisão de recursos financeiros de um ator para outro, quer como subsídios, doações, 
ou em troca de resultados ou serviços. 

Parceria estratégica: acordo bi ou multilateral entre dois ou mais atores para trocar de experiência, 
conhecimento ou recursos de forma a alcançar um objetivo comum. 

Figura 3-2. Rede Global de Atores da resiliência. Retirado de UN-Habitat (2017) 

International Organization for Standardization 

Fundada em 1947, a International Organization for Standardization (Organização Mundial de 

Normalização) é uma organização não-governamental independente, com sede em Genebra. É 

composta por aproximadamente 3 400 comissões técnicas, e inclui 163 países-membros dos quais 119 

têm direito de voto no desenvolvimento das normas. Nos últimos 70 anos, a ISO desenvolveu e 

implementou mais de 21 000 normas voluntárias e de consenso internacional, relacionadas com 

tecnologia, manufaturação, saúde e outras indústrias.  No que diz respeito à resiliência, a ISO assume 

duas comissões técnicas: 

• TC 268 for Sustainable Cities and Communities: criada em 2012, inclui 29 países 

participantes e 22 observadores, bem como contribuições de organizações como a UNISDR, 

UNEP e ICLEI. O objetivo deste comité é desenvolver requisitos, frameworks, técnicas 

orientadoras e de suporte e ferramentas que auxiliem as cidades e as comunidades a 

desenvolverem-se de forma sustentável considerando a gestão inteligente e a resiliência. 

Desde a sua origem, que esta comissão tem publicado diversas Normas Internacionais, cujos 

indicadores abordam o desenvolvimento sustentável, bem como a resiliência, mas sem referir 

explicitamente este conceito. Contudo, em dezembro de 2016, é lançada a primeira norma 



27 

que menciona explicitamente a resiliência, a ISO/TR 37121 – Inventory of existing guidelines 

and approaches on sustainable development and resiliente cities, que inclui orientações gerais 

e abordagens selecionadas com base na sua potencial contribuição social, económica e 

ambiental no desenvolvimento sustentável e resiliente das cidades, não se tratando, no 

entanto, de um inventário exaustivo. Adicionalmente, esta comissão está a desenvolver uma 

norma, a ISO 37123 – Indicators for Resilient Cities, que pretende conter definições e 

metodologias que permitam fundamentar o estabelecimento de indicadores de resiliência. 

Estes indicadores irão contribuir para a avaliação das cidades face à sua capacidade de 

assistir os cidadãos, negócios, instituições e infraestruturas na redução de riscos, na 

preparação para emergências e no planeamento de uma resiliência a longo prazo. 

• TC 292 for Security and Resilience: resulta da fusão de três comissões (TC 223 Society 

security, TC 247 Fraud countermeasures and control, PC 284 Management system for quality 

of private security company operations), em 2015. Esta comissão tem mais de 60 países-

membros e colabora com organizações como a UN-Habitat, UNISDR e o Centro Asiático para 

a Redução de Desastres, de forma a desenvolver normas no campo da segurança e resiliência 

da sociedade, através da geração de consenso internacional sobre normas que permitam 

aumentar a sensibilização e a capacidade das sociedades para aumentar a fiabilidade de 

cadeias de abastecimento e melhorar a agilidade, flexibilidade e capacidade de adaptação das 

organizações. Desde a sua formação, esta comissão publicou 25 Normas Internacionais, como 

por exemplo, a ISO 28002 – Security management systems for the supply chain – Development 

of resilience in the supply chain – Requirements with guidance for use. Atualmente, encontram-

se em desenvolvimento 15 novas normas, como por exemplo a  

ISO 22331- Security and Resilience – Business continuity management systems – Guidelines 

for business continuity strategy. 

Assim, enquanto a TC 268 está substancialmente focada no o desenvolvimento de indicadores que 

permitam medir a resiliência urbana, a TC 292 publica guias e requerimentos para progredir em certos 

aspetos dos sistemas urbanos, bem como fomentar o envolvimento de stakeholders (UN-Habitat, 

2017). No âmbito da presente dissertação não se torna possível apresentar maior detalhe acerca dos 

documentos acima referidos por se tratarem de metodologias disponíveis apenas perante a aquisição 

das mesmas através de pagamento monetário. 

The Rockefeller Foundation, o Projeto 100 Resilient Cities e o City Resilience Index 

A Rockefeller Foundation foi fundada em Nova Iorque, em 1912, como uma fundação privada 

comprometida em “promover o bem-estar da humanidade em todo o mundo”, oferecendo bolsas e 

fundos numa diversidade de setores e campos de investigação: saúde, agricultura, segurança 

alimentar, artes e cultura, resiliência, alterações climáticas, energia, equidade entre géneros, economia 

inclusiva, finanças, inovação, transportes, água, pescas e desenvolvimento urbano. Em 2015 foi 

classificada como a 39ª maior fundação americana pelo total doado, e a sua agenda atual baseia-se 

na construção de uma maior resiliência e no desenvolvimento de economias mais inclusivas 

(UN-Habitat, 2017). 
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Desde o início do séc. XXI que esta fundação se tem juntado, financiado e patrocinado uma diversidade 

de projetos e iniciativas relativas à resiliência urbana. Exemplos são os projetos: Rebuild by Design 

(2012), Asian Cities Climate Change Resilience Network (2008), Global Resilience Partnership (2014), 

100 Resilient Cities (2012), Rebuilding New Orleans (2006) e Zilient.org (2017). 

Destes projetos, o 100 Resilient Cities é o que tem ganho mais destaque pela sua abrangência global 

ao nível da resiliência urbana. Este projeto foi lançado em 2012 com o objetivo de fazer as cidades 

aprender com os eventos sofridos no passado de forma a melhor planear eventuais disrupções futuras, 

aumentando a resiliência urbana aos níveis espacial, económico e social. Uma rede de 100 cidades foi 

selecionada de um conjunto de cerca de 1000 candidaturas, durante um período de 3 anos (as 

primeiras 32 foram anunciadas a dezembro de 2013, as 35 seguintes a dezembro de 2014 e as 

restantes 33 em maio de 2016), que podem visualizadas na Figura 3-3. Neste projeto, a Rockefeller 

Foundation conta com uma plataforma de mais de 30 parceiros, selecionados entre o setor privado, 

público, académico e sem fins lucrativos que, para além do apoio financeiro com mais de 100 milhões 

de USD, devem fornecer a sua experiência, dados, recursos e competências às cidades (UN-Habitat, 

2017). 

 
Figura 3-3. Cidades escolhidas para o projeto 100 Resilient Cities. (Arup & The Rockefeller Foundation, 
2016) 

Através deste projeto, a Rockefeller Foundation ajuda estas cidades a desenvolver novas estratégias 

de resiliência e apoia a contratação, para cada uma delas, de um Diretor Executivo de Resiliência (Chief 

Resilience Officer), uma posição inovadora nos quadros de governação local, encarregue de 

aconselhar diretamente o topo da governação (como o Presidente da Câmara) no que diz respeito à 

construção de resiliência, bem como trabalhar em conjunto com o todo o espetro de departamentos 

governamentais de forma a melhorar a comunicação e coordenação. Adicionalmente, a partir de uma 

parceria estratégica com a Arup, as cidades são introduzidas ao City Resilience Index. Este índice 

fornece às administrações locais um instrumento baseado em evidências, capaz de medir a resiliência 

através da avaliação de fatores que contribuam positiva ou negativamente para a mesma, bem como 

desenvolver orientação de planeamento urbano e de investimento. Assim, foi desenvolvido um conjunto 

de indicadores, variáveis e métricas que podem ser usados pelas cidades para medir a sua resiliência 

e comparar desempenhos ao longo do tempo. Uma das preocupações na elaboração deste índice é 
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que este seja relevante e acessível às cidades de uma forma global, independentemente do seu 

tamanho, capacidade ou localização, uma vez que uma base comum de medida de resiliência cria 

oportunidades para intercâmbio de conhecimentos, incluindo estudos comparativos e partilha de 

melhores práticas (Arup & The Rockefeller Foundation, 2016). 

O CRI é desenvolvido a partir de 4 dimensões, subdivididas em 12 objetivos (3 por cada dimensão), 

donde resultam 52 indicadores e 312 sub-indicadores baseados em 7 qualidades dos sistemas urbanos 

resilientes, comumente apresentados na forma da chamada Roda do CRI, apresentada na Figura 3-4.  

 

Figura 3-4. Roda do CRI, diagrama resumo das qualidades, dimensões, objetivos e indicadores. Adaptado 
de Arup & The Rockefeller Foundation (2016) 

As sete qualidades de resiliência de um sistema urbano consideradas no CRI são descritas de seguida: 

• Inclusão – ênfase na necessidade de ter um alargado espectro de consulta e envolvimento com 

as comunidades, incluindo os grupos mais vulneráveis. Lidar com os choques e “stresses” 

enfrentados por um dado setor, localização, ou comunidade de forma isolada é um contrassenso 

face à noção de resiliência urbana. Uma abordagem inclusiva contribui para uma visão conjunta 

da construção da resiliência; 

• Integração – a integração e alinhamento entre os diferentes sistemas da cidade promove a 

consistência nas tomadas de decisão e assegura que todos os investimentos são mutuamente 

oportunos para um resultado comum. A integração é necessária dentro de cada sistema e entre 

sistemas, e em diferentes escalas da sua operação. A troca de informação eficaz entre sistemas 

permite que estes operem coletivamente e respondam mais rapidamente; 
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• Refletividade – sistemas refletivos são aceitadores da inerente e sempre crescente incerteza e 

mudança do mundo, utilizando mecanismos que permitam uma evolução contínua, e da 

modificação de padrões, ou normas, baseados em evidência emergentes, em vez de procurarem 

soluções permanentes. Como resultado, os indivíduos e as instituições examinam e aprendem 

sistematicamente com o passado, e utilizam esta aprendizagem como alavanca para informar 

necessidades futuras de tomadas de decisão; 

• Capacitação – A capacitação implica que os indivíduos e as instituições consigam encontrar 

diferentes caminhos para rapidamente alcançar os seus objetivos ou satisfazer as suas 

necessidades face a um distúrbio. Inclui a investigação para capacitar a antecipação de 

condições futuras, definição de prioridades e mecanismo de resposta, por exemplo, pela 

mobilização e coordenação de recursos humanos, financeiros e/ou físicos. A capacitação é um 

instrumento que permite às cidades restabelecer funcionalidades de sistemas críticos. 

• Robustez – Sistemas robustos são compostos por infraestruturas físicas bem concebidas, 

construídas e geridas, de forma a que tenham a capacidade de prevalecer sobre eventos 

desastrosos sem danos significativos nem perda de funções. Um design robusto antecipa as 

potenciais falhas de um sistema, tornando as falhas previsíveis, seguras, e proporcionais à sua 

causa. 

• Redundância – A redundância refere-se à salvaguarda de capacidade propositada criada num 

sistema para que possa acomodar uma dada disrupção, pressões extremas ou aumento na 

procura. Inclui a capacitação, no sentido que permite manter uma dada função através de 

múltiplos caminhos. Exemplos incluem redes de infraestruturas distribuídas e reservas de 

recursos. As redundâncias devem ser intencionais, vantajosas em custo-benefício e priorizadas 

à escala da cidade.  

• Flexibilidade – A flexibilidade implica que os sistemas possam mudar, evoluir e adaptar-se na 

resposta a circunstâncias que se modificam, favorecendo abordagens descentralizadoras e 

modulares de infraestruturas e gestão de sistemas. A flexibilidade pode ser alcançada através 

da introdução de novos conhecimentos e tecnologias, consoante as necessidades. Para além 

disso, também considera a incorporação de conhecimentos e práticas indígenas ou tradicionais 

nas novas práticas a considerar. 

Com base nas qualidades descritas, os autores do CRI propõem 52 indicadores, descritos no Anexo II, 

distribuídos ao longo das 4 dimensões consideradas: Saúde e Bem-Estar, Economia e Sociedade, 

Infraestruturas e Ecossistemas e Liderança e Estratégia. 

Com o CRI pretende-se que as cidades sejam capazes de medir o seu desempenho atual e aferir 

acerca da sua trajetória em direção a um futuro mais resiliente através da avaliação e medição de 

informação qualitativa e quantitativa, através de 156 sub-indicadores qualitativos e 156 sub-indicadores 

quantitativos. Os sub-indicadores qualitativos pretendem avaliar a adequabilidade dos mecanismos e 

processos correntes para atingir resultados articulados pelos indicadores, sendo classificados numa 

escala linear de 1 a 5 com base em cenários “pior caso” e “melhor caso. Já os sub-indicadores 

quantitativos visam identificar métricas quantitativas que possam ser usadas pelas cidades como 
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representantes do desempenho passado e atual, sendo classificados em unidades específicas 

aplicáveis a um dado parâmetro (por exemplo, percentagem de edifícios com seguro sobre eventos de 

risco elevado para a cidade), que posteriormente se converte numa escala de 1 a 5, baseada numa 

escala de desempenho normal. A combinação destas duas perspetivas permite às cidades 

desenvolverem um conhecimento mais profundo sobre os seus sistemas, processos e funções que 

moldam o perfil de resiliência, permitindo identificar ações apropriadas que aumentem a resiliência ao 

longo do tempo. 

Por fim, a implementação do CRI é auxiliada por uma plataforma online que auxilia a centralização dos 

dados e a classificação dos indicadores, gerando perfis de resiliência que revelam os pontos fortes e 

fracos da cidade, criando uma base para o planeamento e comparação face a um progresso futuro. 

Existem vários resultados produzidos por esta plataforma, sobretudo gráficos. Estes gráficos, 

exemplificados na Figura 3-5, consistem num perfil de qualidades em que o resultado relativo às 

qualidades consideradas por esta abordagem é resumido (a), um perfil de integralidade que demonstra 

a extensão de dados utilizados pela cidade para produzir o perfil quantitativo (b), um perfil quantitativo 

baseado na média da classificação dos sub-indicadores quantitativos de cada objetivo (d) e um perfil 

qualitativo baseado na média da classificação dos sub-indicadores qualitativos (c). 

 
Figura 3-5. Exemplos dos gráficos resultantes da aplicação do CRI. Retirado de Arup & The Rockefeller 
Foundation (2016) 
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Comissão Europeia - H2020 e o Projeto RESCCUE 

A Comissão Europeia atua no desenvolvimento da resiliência urbana, principalmente, pelo 

financiamento de projetos sob o Programa Horizonte 2020, o maior programa de investigação e 

inovação da União Europeia de sempre (CE, 2014). 

Um dos projetos cofinanciados por este programa, é o Projeto RESCCUE – RESilience to cope with 

Climate Change in Urban arEas: a multi-sectorial approach focusing on water, iniciado em maio de 2016 

e com final previsto em abril de 2020. O projeto está a ser desenvolvido por um consórcio constituído 

por 18 entidades parceiras, públicas e privadas, em três cidades europeias: Lisboa (Portugal), Bristol 

(Reino Unido) e Barcelona (Espanha), apresentados na Figura 3-6. Estas cidades foram selecionadas 

pelas suas diferentes características, mas apresentando riscos semelhantes em relação às alterações 

climáticas como fator comum, nomeadamente ondas de calor, eventos extremos de precipitação e 

inundações urbanas. 

 

Figura 3-6. Localização das cidades participantes e entidades constituintes do consórcio do Projeto 
RESCCUE. (Aquatec – SUEZ Advanced Solutions, 2017) 

O projeto RESCCUE desenvolve-se ao longo de 8 Work Pacakges (WP) que interagem entre si, como 
ilustra a  

Figura 3-7, abordando a resiliência urbana no contexto das alterações climáticas, através da avaliação 

do risco e da vulnerabilidade das cidades e respetivos serviços face a diversos cenários de alterações 

climáticas, também desenvolvidos no âmbito do projeto, com enfoque nos serviços associados ao ciclo 

urbano da água. 

O ponto forte deste projeto consiste na aplicação da ferramenta Hazur®, um instrumento de ajuda ao 

diagnóstico dos serviços, em fase de desenvolvimento pela Opticits Ingenieria Urbana S.L., que 

pretende avaliar os serviços e infraestruturas críticas de uma cidade face a um dado evento disruptivo, 

ou conjunto de eventos simultâneos. Trata-se de uma ferramenta online, baseada na metodologia 

HAZUR (Fontanals, 2012), cuja implementação se divide em três fases, ou módulos, ilustrados na 

Figura 3-8, e descritos de seguida: 

1. Fase de Pré-Avaliação – Esta fase pretende constituir um ponto base a partir do qual a análise 

se desenvolve, definindo os intervenientes a incluir no processo (denominados actors na 

terminologia Hazur), serviços a analisar e respetivas infraestruturas críticas, bem como os 

meios de resposta, físicos ou humanos, existentes e passíveis de ativar em caso de 

emergência de forma a repor o estado normal de operação dos serviços o mais rapidamente 

possível (denominados responders na terminologia Hazur); 
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2. Fase de Avaliação – Esta fase consiste na análise dos serviços e infraestruturas selecionados 

na fase anterior, a partir de workshops e reuniões com os intervenientes. Desta forma, 

pretende-se proceder à definição de objetivos de resiliência, interdependências entre serviços 

e infraestruturas, redundâncias entre infraestruturas, eventos críticos e respetivos impactes e 

efeitos em cascata, bem como a operacionalização dos meios de resposta face a um dado 

evento disruptivo. Esta fase conta, ainda, com a definição dos KPIR (Key Performance 

Indicators for Resilience – Indicadores Chave de Desempenho para a Resiliência), que 

constituem uma forte base para a monitorização quotidiana dos serviços e infraestruturas, 

levada a cabo na fase seguinte, pois constituem valores limite para a consideração do nível de 

operação dos mesmos, isto é, se se apresentam em estado operacional, estado de serviço 

mínimo ou estado de falha; 

3. Fase de Gestão – Nesta fase pretende-se quantificar o estado da resiliência da cidade com 

base no tempo de recuperação dos serviços após a ocorrência de um dado evento disruptivo. 

A partir de uma base de dados de medidas, pretende-se que as cidades façam uma seleção 

daquelas que mais se adequem às caraterísticas e objetivos definidos, formando uma 

estratégia de aumento da resiliência. Assim, ao quantificar o estado da resiliência após a 

implementação destas medidas é possível traçar um perfil de evolução do estado da resiliência. 

Adicionalmente, a partir do diagnóstico levado a cabo nas fases anteriores, pretende-se que 

exista uma monitorização em tempo real através de sensores automáticos ou de outros tipos 

de recolha de informação rápida, de forma a que avisos e alertas possam ser emitidos. Desta 

forma, pode existir numa única plataforma uma monitorização holística da cidade que permite 

entender o estado real do seu desempenho.  

 

Figura 3-7. Estrutura do Projeto RESCCUE. Retirado do Website RESCCUE (Opticits, 2017) 
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Com a implementação desta ferramenta, o projeto RESCCUE pretende munir os parceiros e as cidades 

com dados, informação e sensibilidade para o desenvolvimento de um Plano de Ação de Resiliência 

para cada um destes núcleos urbanos, como objetivo último. 

 

Figura 3-8. Ilustração da conceptualização da aplicação da ferramenta Hazur®. 

Adicionalmente, o projeto coloca grande ênfase na admissão do cargo de Chief Resilience Officer, ou 

Diretor Executivo para a Resiliência nos quadros da administração local, já referenciado no projeto 

100 Resilient Cities. Com este cargo pretende-se que a resiliência seja endereçada direta e ativamente 

nos objetivos municipais, desempenhando funções cruciais na criação de sinergias interinstitucionais, 

na comunicação entre diversos setores e na procura de soluções inovadoras e holísticas através do 

entendimento de diversas perspetivas e da recolha e gestão de informação que, geralmente, se 

encontra dispersa. Desta forma, o diagnóstico da cidade torna-se mais realista, permitindo uma 

simulação mais precisa da sua reação face a um dado evento e a aplicação de medidas funcionais que 

aumentem a resiliência urbana. 
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4.  Modelos de simulação hidráulica 1D e 2D 

4.1. Considerações Iniciais 

O presente capítulo pretende descrever sumariamente duas ferramentas de modelação e simulação 

hidráulica que serão implementadas no subcapítulo 6.3. “Aplicação do Modelo Hidráulico”, passando 

por uma breve contextualização do desenvolvimento, princípios de cálculo, tipo de dados requeridos e 

tipo de dados de saída (resultados) das mesmas. Ambas as ferramentas possuem informação bastante 

descritiva disponível nos respetivos manuais online, que foi utilizada para a descrição desenvolvida no 

presente capítulo. Opta-se por desenvolver uma descrição específica destas duas ferramentas dada a 

qualidade dos resultados obtidos em estudos e aplicações anteriores, pela adequabilidade face aos 

resultados que se pretendem obter e, adicionalmente, pela disponibilidade online para download e 

utilização gratuita. 

4.2. SWMM 

O SWMM (Storm Water Management Model), desenvolvido pela EPA desde 1971 (EPA, 2015), é uma 

ferramenta de simulação dinâmica de eventos pontuais ou contínuos de precipitação e escoamento 

nos sistemas de drenagem em áreas urbanas. Este escoamento é recolhido de sub-bacias sobre as 

quais precipita e é gerado um caudal de escoamento e de poluentes que se faz transportar por um 

sistema de drenagem, incluindo coletores, canais, equipamentos de armazenamento ou tratamento, 

bombas e reguladores de caudal, entre outros. Assim, de uma forma geral, o SWMM rastreia a 

quantidade e qualidade do escoamento gerado em cada sub-bacia, determinando o caudal, altura de 

escoamento e a qualidade da água em cada coletor ou canal durante um determinado tempo de 

simulação, composto por múltiplos intervalos de tempo.  

Este modelo tem sido amplamente utilizado em diversos estudos em todo o mundo, e as suas 

aplicações mais usuais são no processo de projeto e dimensionamento de componentes para controlo 

de inundações e de proteção da qualidade da água em sistemas de drenagem, identificação de zonas 

de inundação em sistemas naturais em canal, dimensionamento de estratégias de controlo e 

minimização de descargas de excedentes unitários (ou CSOs – combined sewer overflows), avaliação 

do impacto de caudais afluentes e de infiltração nos sistemas de drenagem e avaliar a eficácia da 

aplicação das melhores práticas de gestão na redução de caudais poluentes em tempo húmido. 

Desde a sua primeira versão que esta ferramenta de simulação tem sofrido várias atualizações e 

modificações.  Atualmente, a Versão 5.1, que corre em ambiente Windows, considera um vasto conjunto 

de processos hidráulicos como precipitação variável no tempo, evaporação de corpos de água, 

acumulação e derretimento de neve, acumulação de caudal de precipitação em depressões, infiltração 

em solos não saturados, percolação de água infiltrada pelas camadas de água subterrânea, trocas de 

caudal entre água subterrânea e os sistemas de drenagem, captação e retenção de escoamento 

através de práticas de desenvolvimento de baixo impacto (low impact development), entre outras. 
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No que diz respeito à modelação dos sistema de drenagem propriamente ditos, o SWMM permite lidar 

com redes de comprimento ilimitado, usar uma grande variedade de formas de secção transversal de 

condutas e de canais, modelar elementos especiais como unidades de armazenamento e/ou 

tratamento, distribuidores de caudal, bombas, descarregadores e orifícios, aplicar caudais externos e 

características de qualidade da água, caudais de tempo seco e outros caudais afluentes à rede, utilizar 

métodos de onda cinemática ou onda dinâmica completa para a resolução da equação da conservação 

da quantidade de movimento , modelar vários regimes de escoamento como águas estagnadas, 

entradas em carga, contra-escoamento e acumulação à superfície, bem como aplicar regras de controlo 

definidas pelo utilizador por forma a simular a operação de bombas, abertura de orifícios, entre outros 

equipamentos. Adicionalmente, o SWMM permite, também, estimar a produção de cargas poluentes 

associadas ao escoamento através de constituintes referentes à qualidade da água definidos pelo 

utilizador, como arrastamento de poluentes específicos de um dado tipo de uso do solo em eventos de 

tempestade, contribuição direta da deposição da água da chuva, entre outros processos. 

A conceptualização do sistema de drenagem levada a cabo pelo SWMM considera quatro grandes 

compartimentos: 

• Compartimento Atmosfera – onde se gera a precipitação e a deposição de poluentes sobre o 

Compartimento Escoamento Superficial. O SWMM usa o objeto rain gage (Pluviómetro) para 

representar a entrada de caudais pluviais no sistema; 

• Compartimento Escoamento Superficial – representado por um ou mais objetos subcatchments 

(sub-bacias). Este compartimento recebe os caudais pluviais do Compartimento Atmosfera na 

forma de chuva ou neve e direciona o escoamento na forma de infiltração para o 

Compartimento Água Subterrânea e na forma de escoamento superficial e carga de poluente 

para o Compartimento Transporte; 

• Compartimento Água Subterrânea – recebe o caudal infiltrado do Compartimento Superfície e 

transfere parte do mesmo para o Compartimento Transporte. Este compartimento é modelado 

por objetos do tipo aquifer (aquífero); 

• Compartimento Transporte – contém uma rede de elementos de ligação (canais, condutas, 

bombas e reguladores de caudal) e de unidades de armazenamento/tratamento que 

transportam a água para emissários ou estações de tratamento. Os caudais afluentes a este 

compartimento podem ter origem no escoamento superficial, trocas com águas subterrâneas, 

caudais de tempo seco, ou em hidrogramas definidos pelo utilizador. Os componentes deste 

compartimento são modelados com os objetos do tipo node (nó) e link (ligação). 

No que diz respeito à modelação e métodos de cálculo, o SWMM aplica os princípios de conservação 

de massa, energia e momento sempre que apropriado. Seguidamente resume-se os métodos aplicados 

para o cálculo dos processos físicos mais relevantes: 

• Escoamento superficial – Cada sub-bacia é tratada como um reservatório não linear. O 

escoamento pode ter origem na precipitação e no caudal afluente de bacias a montante, e a 

saída pode ocorrer através de infiltração, evaporação e escoamento superficial. Ocorre 



37 

escoamento superficial quando a altura de água do “reservatório” (d) excede a altura de 

armazenamento máxima (dc), como se representa na Figura 4-1, sendo o caudal gerado dado 

pela equação de Manning. A altura de água é continuamente atualizada no tempo pela 

resolução numérica de um balanço hídrico à sub-bacia. 

 
Figura 4-1. Representação conceptual da formação de Escoamento Superficial no modelo SWMM. 
Adaptado de EPA (2015) 

• Infiltração – A infiltração é o processo de penetração da água nas zonas insaturadas do solo 

nas áreas permeáveis das sub-bacias. O SWMM permite calcular a infiltração a partir de cinco 

métodos: Horton, Horton modificado, Green-Ampt, Green-Ampt modificado e SCS (Soil’s Curve 

Number). 

• Escoamento no subsolo (águas subterrâneas) – Assume que a zona superficial do solo está 

insaturada com um dado teor de humidade e que a zona mais profunda está saturada com um 

teor de humidade condicionado pela porosidade do solo. Ocorrem diversos fluxos num dado 

intervalo de tempo, esquematizados na Figura 4-2, que são calculados, e, através de um 

balanço de massa ao volume de água armazenado em cada zona, uma nova profundidade do 

lençol freático e teor de humidade da zona não saturada são calculados. 

 

 
Figura 4-2. Exemplificação dos fluxos no subsolo na modelação SWMM. Adaptado de EPA (2015) 

• Escoamento na rede de drenagem – o escoamento nas condutas é modelado pelas equações 

de conservação de massa e momento para escoamentos variáveis e gradualmente variados, 

ou seja, pelas equações de Saint Venant. O utilizador do SWMM pode escolher entre três níveis 

de sofisticação para resolver estas mesmas equações: 

fI – Infiltração da superfície; 
fEU – Evapotranspiração da zona superior que 
corresponde a uma fração fixa da evaporação à 
superfície; 
fU – Percolação da zona superior para a zona inferior que 
depende do teor de humidade da zona superior e da sua 
profundidade, dU; 
fEL – Evapotranspiração da zona inferior, que é função 
da profundidade da zona superior, dU; 
fL – Percolação da zona inferior para as águas 
subterrâneas mais profundas que depende da 
profundidade da zona inferior, dL; 
fG – Escoamento subsuperficial lateral para o sistema de 
drenagem, que depende da profundidade da zona 
inferior, dL, e da profundidade do canal ou nó recetor. 
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o Steady Flow: assume que entre cada intervalo de tempo de computação o fluxo é 

constante e uniforme. Desta forma, existe apenas uma translação simples do 

hidrograma de montante para jusante, sem atraso ou alteração da sua forma. Este 

método deve ser utilizado apenas de forma a obter-se um resultado preliminar para 

simulações contínuas e de longo prazo; 

o Kinematic Wave: consiste numa aproximação do modelo de onda cinemática que 

resolve a equação da continuidade juntamente com uma simplificação da equação do 

momento, em cada coletor, assumindo que o declive da superfície da água é igual ao 

declive do coletor.  Admite pequenas acelerações e escoamento quase constante e 

permite a variação espacial e temporal do caudal e da área de escoamento, donde 

resulta uma atenuação e atraso no hidrograma para jusante à medida que o 

escoamento se propaga nos coletores. Este método não simula escoamentos 

transientes e é útil para simulações de longo prazo em que não se preveja ocorrência 

de escoamento variável; 

o Dynamic Wave: resolve as equações unidimensionais completas de Saint Venant e 

produz os resultados teóricos mais precisos. Estas equações consistem nas equações 

de continuidade e momento para coletores e de continuidade de volume para os nós. 

Assim, permite a simulação de escoamento sob pressão, contra-escoamento, 

reentrada de descargas, entre outras. A desvantagem pode ser a necessidade de 

utilização de intervalos de tempo menores o que faz aumentar o tempo de computação 

da simulação e pode levantar problemas de estabilidade do método numérico, mas 

permite simular a ocorrência de escoamento variável. 

Desta forma, de forma a obter resultados fidedignos e representativos da realidade, o modelo SWMM 

exige que exista um cadastro completo e atualizado da rede drenagem, bem como conhecimento das 

ocupações do solo em cada sub-bacia, nomeadamente no rácio entre áreas impermeáveis e 

permeáveis. Assim, este modelo produz resultados que podem ser visualizados em planta com escalas 

de cores ou em perfil de um dado trecho, produzindo ainda uma grande variedade de estatísticas. 

Este modelo é frequentemente utilizado no diagnóstico de rede de drenagem já implementadas. São 

exemplos de aplicação, os casos de Albufeira e Águeda, mencionados no subcapítulo 2.3. Inundações 

Urbanas. 

Nas figuras abaixo apresentam-se simulações efetuadas, precisamente, no âmbito do diagnóstico dos 

sistemas de drenagem respetivos de forma a compreender os problemas existentes e proceder à 

sugestão de soluções que colmatem as necessidades existentes no que diz respeito às inundações 

urbanas. 
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Figura 4-3. Resultado de simulação SWMM: Perfil do caneiro de Albufeira. Retirado de Hidra (2016a) 

 
Figura 4-4. Resultado de simulação SWMM: Avaliação da capacidade de escoamento dos coletores e 
ocorrência de extravasamentos na zona baixa da cidade de Albufeira. Retirado de Hidra (2016a) 

 
Figura 4-5. Resultado de simulação SWMM: Representação gráfica do desempenho hidráulico da rede 
conceptual na zona baixa de Águeda. Retirado de Hidra (2017a) 

 
Figura 4-6. Resultado de simulação SWMM: Perfil longitudinal dos coletores implantados desde a Praça 
Conde de Águeda até à descarga no rio Águeda no Cais das Laranjeiras. Retirado de Hidra (2017a) 
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4.3. BASEMENT 

O BASEMENT (Basic Simulation Environment), desenvolvido pelo Laboratório de Hidráulica, Hidrologia 

e Glaciologia do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique desde 2006 (ETHZ, VAW, 2017), é uma 

ferramenta de simulação de modelos hidro e morfodinâmicos. Assim, o BASEMENT tem a capacidade 

de simular o comportamento de escoamentos em condição permanente ou variável e regimes 

transientes, simular o transporte de num terreno de geometria irregular e simular a erosão e deposição 

de sedimentos, permitindo selecionar diferentes abordagens de cálculo para resolver os algoritmos 

computacionais. Esta ferramenta foi desenvolvida na perspetiva da engenharia fluvial, no entanto, 

permite simular escoamentos em diversos contextos, incluindo o escoamento superficial numa área 

urbana. 

Esta ferramenta permite três níveis de abordagens diferentes: 

• BASEchain: abordagem 1D que simula um dado curso de água na sua extensão com base em 

diferentes secções transversais; 

• BASEplane: abordagem 2D que simula um dado curso de água na sua extensão e na sua 

largura (leitos de inundação) com base num modelo digital de terreno; 

• BASEsub: abordagem 3D que simula o escoamento local subsuperficial com base em 

geometria espacial que funciona acoplado com o BASEplane. 

Os dados requeridos para correr esta ferramenta podem ser divididos em três grupos e dependem dos 

objetivos e resultados pretendidos: 

• dados topográficos: nomeadamente modelos de elevação e secções transversais; 

• dados hidrológicos: séries temporais de caudais, níveis de água ou concentração de 

sedimentos em suspensão, e perfis de velocidade; 

• dados granulométricos: distribuição do tamanho dos grãos, caso se pretenda simular 

fenómenos de erosão e deposição. 

O BASEMENT, como “caixa negra” está subdividido em três partes distintas: 

• Módulos matemático-físicos que consistem nas equações governantes do escoamento, 

nomeadamente de conservação de massa e momento. 

a. Em casos tridimensionais, o escoamento e a distribuição de pressões são completamente 

descritos pelas equações de Navier-Stokes que apenas podem ser resolvidas 

numericamente (as soluções analíticas são apenas aplicáveis em casos muito 

simplificados). Esta abordagem é importante sobretudo em aplicações locais em que 

fenómenos de turbulência e escoamentos multidirecionais são importantes para os 

resultados, por exemplo, no caso de um escoamento em volta de pilares de uma ponte; 

b. Assumindo uma distribuição de pressões estática e negligenciando as componentes 

verticais do escoamento, as equações de Navier-Stokes são simplificadas para o caso 

bidimensional baseado nas equações de águas pouco profundas. Apesar de efeitos de 

turbulência não poderem ser resolvidos, são tidos em conta através de um coeficiente de 
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atrito. Estas equações são úteis para casos de escoamento bidimensionais como 

descargas de barragens; 

c. Ao simplificar as equações para o caso unidimensional, obtém-se as equações de Saint 

Venant, cujos resultados principais são o nível da água e a velocidade média na direção 

do escoamento. 

d. No que diz respeito ao transporte de sedimentos, uma vez que a sua resolução numéria 

através das equações de movimento é demasiado pesada computacionalmente, este 

processo é modelado através de fórmulas empíricas desenvolvidas por engenheiros 

fluviais. 

• Malha computacional que representa de forma discreta a topografia. A malha construída é 

classificada como destruturada, o que significa que é composta por triângulos e não pode ser 

mapeada numa malha cartesiana. Apesar de exigirem dados mais complexos são mais 

flexíveis aquando da criação de malhas automáticas de geometrias complexas. Esta malha é 

composta por células – volumes de controlo, definidas em 3 camadas diferentes: nós (pontos 

de massa livres em relação a um sistema de coordenadas), arestas (definidas por dois nós e 

definem a fronteira de troca de fluxos entre dois elementos por métodos de volume finito), e 

elementos (definidos por um conjunto de nós, dois numa simulação 1D e três numa 

simulação 2D, e definem as propriedades físicas da célula). 

• Módulos numéricos para a resolução das equações: transcrição das equações matemáticas 

para resoluções numéricas adequadas às simulações computacionais. 

A execução desta ferramenta de simulação é feita com o auxílio do software QGIS (software open 

source multiplataforma de sistema de georrefenciação que permite a visualização, edição e análise de 

dados georreferenciados), que é utilizado para correr dois “módulos” fundamentais: 

• Pre-processing (pré-processamento): consiste na preparação da malha computacional do 

modelo, construída por métodos de triangulação, através dos dados topográficos disponíveis e 

a respetiva conversão para o formato de entrada na ferramenta BASEMENT. Nesta malha 

definem-se áreas associadas a diferentes tipos de superfície e áreas em que o escoamento 

não se dá, denominados por holes (vazios) - por exemplo, edifícios ou muros, no caso do 

ambiente urbano. 

 
Figura 4-7. Representação de uma malha destruturada 2D triangular como a utilizada no BASEMENT. 
Adaptado de ETHZ, VAW (2017) 
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• Post-processing (pós-processamento): após o processamento do modelo na ferramenta 

BASEMENT, os ficheiros de saída podem ser visualizados através do plugin Crayfish, 

desenvolvido para o efeito, que lida com as séries temporais resultantes do modelo, 

representando-as em mapas de cores ajustáveis, oferecendo variáveis opções de visualização 

e a possibilidade de extrair os resultados em formato de animação. 

Exemplo da aplicação desta ferramenta é o estudo da bacia de retenção existente e proposta de 

soluções, no Alto da Ajuda, ilustrado na Figura 4-8 e Figura 4-9. 

 

Figura 4-8. Resultado de Simulação BASEMENT: situação existente na bacia de retenção do Alto da Ajuda, 
descarga com DN1000, às 2h30m: a) T=10 anos e b) T=100 anos. Retirado de Hidra (2016b) 

 

Figura 4-9. Resultado de Simulação BASEMENT: solução proposta, descarga associada a equipamento de 
controlo de caudal, às 2h40m: a) T=10 anos e b) T=100 anos. Retirado de Hidra (2016b) 
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5. Proposta de Metodologia de Avaliação de 
Resiliência baseada em Indicadores de 
Desempenho 

5.1. Considerações Iniciais 

No presente capítulo apresenta-se uma proposta de metodologia de avaliação de resiliência urbana 

face a eventos extremos de precipitação focada na afetação de serviços e infraestruturas urbanas. 

Tendo em consideração o desenvolvimento dos temas nos capítulos anteriores, pretende-se que a 

metodologia proposta tenha um reflexo real do estado de resiliência através da quantificação de 

indicadores de desempenho dos sistemas e da cidade, por forma a quantificar e classificar o estado de 

resiliência urbana. Assim, o capítulo divide-se em duas partes, sendo que no capítulo 5.2 se desenvolve 

a metodologia em si e, no capítulo 5.3, em consequência da metodologia proposta, propõem-se os 

indicadores de desempenho para a avaliação da resiliência urbana. 

5.2. Metodologia Proposta de Avaliação de Resiliência 

A metodologia proposta desenvolve-se nas seguintes etapas, ilustradas na Figura 5-1: 

1. Definição de limites da área a avaliar - geralmente ao nível da cidade, mas outros níveis 

podem ser definidos, sendo que a complexidade da análise será proporcional à dimensão da 

área a diagnosticar. Tendo como objetivo o estudo da resiliência face a eventos extremos de 

precipitação, propõe-se a definição de áreas ao nível das bacias de drenagem urbanas. 

2. Caracterização da área definida – a caracterização da área de estudo, no presente contexto, 

deve desenvolver-se com um especial enfoque no sistema de drenagem dada a sua extrema 

importância no que diz respeito às inundações urbanas. Paralelamente, os principais serviços 

e respetivas infraestruturas críticas da cidade devem ser identificados e explorados de forma a 

que os seus procedimentos de operação, tanto normais como extraordinários, sejam 

conhecidos. Adicionalmente, o processo de seleção das infraestruturas a considerar requer 

alguma atenção e cuidado. O número de infraestruturas não deve ser nem em demasia, 

aumentando o grau de complexidade da análise sem que isso se reflita proporcionalmente na 

qualidade dos resultados, nem demasiado redutor, correndo o risco de tornar inviável uma 

análise realista do sistema. Este procedimento é de extrema importância pois permite 

desenvolver outros pontos críticos da análise, nomeadamente, identificar potenciais impactes 

e a necessidade de incluir outros serviços na análise. 

3. Aplicação de modelos hidráulicos de simulação 1D/2D – pretende-se que, através da 

modelação e simulação do comportamento de caudais gerados por eventos de precipitação 

com diferentes períodos de retorno, quer ao nível dos sistemas de drenagem, quer ao nível do 

escoamento superficial, seja possível identificar áreas inundáveis e, se possível, alturas de 

água atingidas à superfície, por forma a melhor definir os possíveis impactes nos serviços e 
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infraestruturas em análise. Como sugestão de modelos a utilizar, indicam-se os modelos 

descritos anteriormente, no Capítulo 4, isto é, a ferramenta SWMM para a simulação do 

comportamento hidráulico do sistema de drenagem e a ferramenta BASEMENT para a 

simulação do escoamento superficial. 

4. Identificação de interdependências, impactes e efeitos em cascata – isto é, de que forma 

os serviços ou infraestruturas são dependentes ou afetados por outros. De igual forma, analisa-

se o impacte do evento considerado nos serviços e infraestruturas. O objetivo desta fase é 

estabelecer um perfil de efeitos em cascata na área em análise, ou seja, o desenvolvimento do 

estado de operação dos serviços e infraestruturas a partir dos impactes gerados por um dado 

evento. 

5. Classificação da Resiliência Urbana – a partir dos dados recolhidos e da sua utilização nos 

pontos anteriores, obtém-se informação que permite a quantificação dos indicadores de 

desempenho para a resiliência face a eventos extremos de precipitação propostos, cuja 

ponderação permite calcular o Indicador Integrado de Resiliência Urbana (IIRU) e classificar a 

Resiliência Urbana. 

 

Figura 5-1. Ilustração da metodologia proposta de avaliação de resiliência urbana face a eventos extremos 
de precipitação. 
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5.3. Indicadores de Desempenho e o IIRU  

Como mencionado anteriormente, pretende-se que os indicadores propostos tenham a capacidade de 

refletir a realidade do sistema urbano em análise da forma mais simples e resumida possível. Assim, 

entende-se que os indicadores a utilizar devem ter significado quantitativo no que diz respeito ao 

desempenho das funções da cidade, em vez de refletirem especificamente o desempenho “interno” de 

um dado serviço ou infraestrutura, sem que este se reflita naturalmente no desempenho dos restantes 

serviços e infraestruturas em análise. 

Para que a quantificação da resiliência seja mensurável, propõe-se que os indicadores sejam 

quantificados relativamente a dois estados de operação, nomeadamente, face a um estado de 

operação normal e a outro de operação sobre “stress”. Estes estados correspondem, respetivamente, 

ao desempenho da cidade face à ocorrência de um evento de precipitação corrente, correspondente a 

um período de retorno de 1 ano, e face à ocorrência de um evento de precipitação extrema, com um 

período de retorno de 10 anos. Desta forma, propõem-se cinco indicadores de desempenho cuja 

ponderação permite calcular o Indicador Integrado de Resiliência Urbana (IIRU). Com o IIRU pretende-

se quantificar o estado de resiliência urbana face a eventos extremos de precipitação através de um 

único valor, ao invés de apresentar separadamente indicadores de desempenho sem que conclusões 

diretas acerca do estado de resiliência possam ser deduzidas. Um fator chave para a correta aplicação 

do IIRU prende-se com a quantificação dos ponderadores para cada um dos indicadores de 

desempenho. No âmbito da presente dissertação, propõe-se que este ponderador assuma o valor 

unitário e igual para todos os indicadores, sendo que uma ponderação efetiva exige estudos mais 

aprofundados do que os presentemente desenvolvidos. Assim, define-se uma escala de classificação 

da resiliência urbana de acordo com o resultado do IIRU, apresentada na Figura 5-2. 

 

Figura 5-2.Escala de classificação da resiliência urbana face a eventos extremos de precipitação de acordo 
com o resultado obtido para o IIRU. 

Os indicadores de desempenho propostos basearam-me no seguinte racional: 

a) Menor número possível – por forma a representarem sucintamente o desempenho da área em 

estudo face ao evento considerado; 

b) Simples de interpretar – para que qualquer tomador de decisão ou cidadão comum compreenda 

os valores e o significado de cada um dos indicadores; 

c) Com significado físico – refletindo de forma prática e mensurável a resiliência urbana face a 

eventos extremos de precipitação; 

d) Simples de estimar com os instrumentos disponíveis – de forma a que a aplicação da 

metodologia proposta e a quantificação dos respetivos indicadores possam ser facilmente 

executados. 

90 < IIRU ≤ 100 : Resiliência Ótima 

70 < IIRU ≤ 90 : Resiliência Boa

50 < IIRU ≤ 70 : Resiliência Aceitável

30 < IIRU ≤ 50 : Resiliência Insuficiente

0 < IIRU ≤ 30 : Resiliência Totalmente Inaceitável
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Naturalmente, poderiam ser propostos outros indicadores, podendo esses ser utilizados para cenários 

distintos dos que se propõem presentemente (T=1 ano e T=10 anos).    

Tabela 5-1. Indicadores de desempenho para avaliação da resiliência urbana face a eventos extremos de 
precipitação através do Indicador Integrado de Resiliência Urbana. 

I1 – Percentagem de Volume Extravasado pelo Sistema de Drenagem: mede o grau de afetação do sistema 
de drenagem e a sua contribuição para o agravamento da inundação urbana através do extravasamento de 
caudal. 

I1=
Volume extravasado pelo sistema de drenagem

Volume pluvial de entrada no sistema de drenagem
×100 

I2 – Percentagem de Área Inundada: mede a fração de área afetada pela inundação. 

I2=
Área máxima inundada

Área total suscetível de inundação
×100 

I3 – Percentagem da Duração Relativa da Inundação: mede a fração da duração da inundação face à duração 
do evento de precipitação. 

I3 =
Duração da inundação

Duração do evento de precipitação
×100 

I4 – Percentagem de Edifícios Afetados: mede a fração de edifícios afetados pela inundação. 

I4 =
Número de edifícios afetados

Número de total de edifícios
×100 

I5 – Percentagem de Serviços Afetados: mede a fração de serviços afetados diretamente ou por 
interdependência. 

I𝟓 =
Número de serviços afetados

Número total de serviços considerados 
×100 

IIRU – Indicador Integrado de Resiliência Urbana: pretende refletir o grau de resiliência global face a eventos 
extremos de precipitação através da ponderação dos indicadores de desempenho. 

IIRU= 
∑ 100 - ( p

i
 × Ii )

n
i=1

n
 

Em que n representa o número total de indicadores de desempenho, pi representa o ponderador para o 
indicador i e Ii representa o valor do indicador i. 

 

A informação necessária para a quantificação dos indicadores é obtida no desenvolvimento das etapas 

anteriores da metodologia proposta. No Anexo III apresenta-se uma sugestão de procedimento para o 

tratamento dos dados e quantificação dos indicadores de desempenho propostos. 
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6.  Aplicação da Metodologia Proposta para a 
Avaliação de Resiliência nas bacias da 
Avenida da Liberdade e Almirante Reis, em 
Lisboa 

6.1. Considerações e Definição da Área de Estudo 

O presente capítulo tem como objetivo a aplicação da metodologia proposta no capítulo anterior, 

através da quantificação dos indicadores propostos e avaliação da resiliência da área em estudo a 

eventos extremos de precipitação.  

A área de estudo proposta consiste nas bacias J (Avenida da Liberdade) e L (Avenida Almirante Reis), 

contempladas no Plano Geral de Drenagem de Lisboa 2016-2030 (ver Figura 6-1), devido à sua 

importância para a dinâmica da cidade de Lisboa e à elevada frequência de ocorrência de inundações. 

De facto, estas bacias apresentam problemas no que diz respeito à capacidade de drenar caudais 

pluviais, mesmo para eventos com períodos de retorno relativamente baixos (Hidra, Engidro e 

Bluefocus, 2015). Adicionalmente, a área urbana servida por estas bacias é de extrema importância 

para a cidade de Lisboa, sendo que a análise dos serviços e infraestruturas críticas desenvolvida 

(subcapítulo 6.2), bem como a identificação das suas interdependências (subcapítulo 6.4), tem como 

forte base o trabalho desenvolvido no âmbito do projeto RESCCUE (Lopes, et al., 2017). 

Assim, pela aplicação dos modelos hidráulico descritos no Capítulo 4 à área de estudo 

(subcapítulo 6.3), obtém-se informação útil e fundamental para a interpretação dos impactes gerados 

pelos eventos considerados e para a quantificação dos indicadores de resiliência propostos 

(subcapítulo 6.5). No final do presente capítulo realiza-se uma apreciação acerca da aplicação da 

metodologia proposta na área de estudo considerada (subcapítulo 6.6). 

  
Figura 6-1. Bacias de drenagem abrangidas pelo PGDL. Retirado de PGDL (2015) 
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6.2. Caracterização da Área de Estudo 

6.2.1. Caracterização do Sistema de Drenagem 

Situando-se numa das zonas mais antigas da cidade, as bacias J e L, são ambas servidas por um 

sistema de drenagem unitário, cujas respetivas características podem ser verificadas na Tabela 6-1. 

Importa referir que, para além destas duas bacias, a análise estende-se até à zona ribeirinha servida 

pela bacia K, nomeadamente à zona de confluência das bacias J e L que forma a sub-bacia KJL, 

correspondente à zona da Baixa e Terreiro do Paço, como consta na Figura 6-2.  

Tabela 6-1. Características do sistema de drenagem das bacias J e L. Adaptado de PGDL (2015) 

Característica Bacia J Bacia L 

Área (ha) 250 347 

Extensão total (km) 54 79.5 

Habitantes servidos  18 000 58 400 

Gama de diâmetros mais comuns (mm) 1000 - 2000 400 - 600 

Construção anterior a 1919 (%) 85 45 

 

 

Figura 6-2. Bacias de drenagem correspondentes à área de estudo. 
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O diagnóstico de desempenho levado a cabo no PGDL é muito claro na identificação de problemas nas 

bacias em análise, cujos locais de relevo se encontram identificados na Figura 6-3, explicados de 

seguida: 

• Na bacia J, os coletores da Rua de Santa Marta, Rua de S. José, Rua Portas de Santo Antão e 

Rua das Pretas apresentam insuficiência de capacidade hidráulica, sendo alvo de inundações 

frequentemente, e necessitando de reabilitação. Adicionalmente, na Rua das Pretas realça-se a 

ligação deficiente dos coletores, com elevadas perdas de carga localizadas nas câmaras de visita. 

Já na zona do Marquês de Pombal e na Av. da Liberdade identificam-se problemas de inundações 

em algumas zonas devido a uma drenagem superficial deficiente. 

• Na bacia L, o coletor da Calçada de Arroios é do tipo “cascão”, encontrando-se fortemente 

danificado. A restante rede funciona de forma satisfatória, com exceção dos problemas de 

extravasamento recorrentes na Praça da Figueira devido a ligações deficientes de coletores e à 

capacidade insuficiente do coletor de jusante.  

• Na sub-bacia KJL, são conhecidos problemas de abatimentos do pavimento nos arruamentos da 

Rua do Ouro, Rua da Prata e Rua Augusta, onde a rede de drenagem é constituída por Saiméis 

Pombalinos, em forma de U invertido e com soleira plana. Verifica-se, também, que estes coletores 

apresentam desgaste de juntas e algumas anomalias nas soleiras. Adicionalmente, os trechos 

finais de descarga no rio Tejo, sob o Cais das Colunas, encontram-se assoreados, condicionando 

fortemente a drenagem dos caudais pluviais e contribuindo para o agravamento das inundações.  

 

Figura 6-3. Locais de relevo no desempenho das bacias J (esquerda), L (direita) e KJL (abaixo), 
identificados no diagnóstico de desempenho do PGDL.  
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No estudo “Inundações Urbanas: o Caso das Ruas de Stª. Marta, S. José e Portas de Stº Antão 

(Lisboa)” (Soares, et al., 2005) estas ruas são designadas por ruas recetoras, não só por se situarem 

sobre uma antiga linha de água, mas também porque nelas convergem ruas de forte declive que 

escoam águas provenientes de locais mais altos da cidade. Por observação do perfil topográfico deste 

eixo (ver Figura 6-4), cujo declive médio é de 2.5%, facilmente se identificam pontos e troços críticos 

sobretudo condicionados por declives reduzidos e ruas com afluência de águas, como indicado na 

Tabela 6-2.  

 

Figura 6-4. Perfil topográfico do eixo Santa Marta, S. José e Portas de Santo Antão. Adaptado de 
Soares, et al. (2005) 

 

Tabela 6-2. Pontos e troços críticos de convergência de águas no eixo Santa Marta, S. José e Portas de 
Santo Antão. Adaptado de Soares, et al. (2005) 

 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Troço A Ponto 4 Troço B 

Rua Santa Marta S. José Portas de Santo Antão 

Local 
Largo 

Andaluz 

Cruzam. c/ 
R. Alex. 

Herculano 

Cruzam. c/ 
R. Barata 
Salgueiro 

Cruzam. c/ 
R. das 
Pretas 

Largo da 
Igreja 

Final da 
rua 

Declive (%) 4.2 2 0.8 0 1 0 

Ruas com afluência 
de águas (acumulado) 

3 7 13 23 29 31 

 

Também o artigo “Inundações na Cidade de Lisboa: Implicações da Melhoria do Sistema de Drenagem 

Artificial após os Anos 60” (Oliveira, 2005) identifica locais afetados por inundações dentro da área de 

estudo considerada. Neste artigo, realiza-se um estudo de ocorrências de inundações em Lisboa entre 

1918/19 e 1997/98, cujos locais de maior perigosidade são identificados, apresentados na Figura 6-5 

com destaque dos locais contidos na área de estudo. 

Todos estes estudos permitem efetuar uma primeira abordagem de diagnóstico de problemas 

relacionados com as inundações e identificação de zonas afetadas pelas mesmas. 
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Figura 6-5. Total de inundações nos locais de maior perigosidade da cidade de Lisboa com destaque dos 
situados na área de estudo. Adaptado de Oliveira (2005) 

6.2.2. Caracterização de Serviços e Infraestruturas Críticas 

A área de estudo está no centro da expansão urbana da cidade de Lisboa, a partir do Castelo de S. 

Jorge, pelas principais avenidas, entre 1750 e 1950.  Como se observa pela leitura da Tabela 6-3, esta 

área apresenta uma elevada densidade populacional, de atividades comerciais, edifícios e alojamentos 

turísticos. Realça-se, ainda, uma elevada quantidade de edifícios construídos até à primeira metade do 

século XX (CML, 2015). 

Tabela 6-3. Indicadores de caracterização da área de estudo e comparação com o Concelho de Lisboa. 
Dados retirados dos Censos 2011 (INE, 2011) e da Plataforma de Dados Abertos Georreferenciados (CML, 
2017b) 

 Densidade (por km2) 

Indicador 
Área de 
Estudo 

Concelho de 
Lisboa 

% Relativa 
ao Concelho 

de Lisboa 

Área de 
Estudo 

Concelho de 
Lisboa 

Área (km2) 6.295 85.9 7.3 - - 

Habitantes 76 400 547 733 13.9 12 137 6 436 

Habitações 48 142 322 981 14.9 7 648 3 760 

Edifícios 7 966 52 496 15.2 1 265 611 

Alojamentos (Hotéis e 
aparthotéis) 

100 148 67.6 15.9 1.72 

Edifícios e Monumentos 
de Interesse Público 

88 319 27.6 14.0 3.7 

Atividades Comerciais 5 277 17 200 30.6 838.3 200.2 
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É importante referir que ao estudar a resiliência urbana, apesar de ser importante definir fronteiras, 

existem infraestruturas críticas que podem estar fora dos limites definidos, como se observa claramente 

na Figura 6-6. Por exemplo, o serviço “Distribuição de água”, o último serviço considerado no sistema 

de abastecimento de água, depende obviamente da captação e tratamento de água que são feitos, 

respetivamente, na barragem de Castelo de Bode e na ETA da Asseiceira, ambos a mais de 100 km de 

distância da área em estudo. Desta forma, selecionaram-se as infraestruturas que se consideram 

críticas, negligenciando aquelas que não representam uma ameaça à operação do serviço. Os serviços 

e infraestruturas analisados encontram-se sumarizados na Tabela 6-4 e georreferenciados na Figura 

6-6. 

Tabela 6-4. Serviços e infraestruturas analisados no âmbito do projeto RESCCUE. 

Setor Serviço Infraestrutura Nº 

Água 

Sistema de 
abastecimento 
de água 
(EPAL) 

Captação e Adução 
Torre de Captação 1 

EE de água bruta 1 

Tratamento de água ETA 1 

Armazenamento de água Reservatórios urbanos 6 

Elevação de água EE de água tratada 4 

Distribuição de água Zonas de Medição e Controlo 37 

Sistema de 
Drenagem (AdP) 

Drenagem urbana EE de águas residuais 11 

Tratamento de águas residuais ETAR 1 

Energético (EDP) 
1º Nível de Distribuição Postos de corte 5 

2º Nível de Distribuição Subestações 31 

Mobilidade 

Metro (Metro Lisboa) 

Estações de Metro 15 

Subestações elétricas do Metro  3 

Sala de Controlo 1 

Autocarros (Carris) 
Sala de Controlo 1 

Estações  4 

Interfaces Interfaces 6 

Gestão de tráfego (CML) Centro de gestão de tráfego 1 

Resíduos Sólidos 

Recolha seletiva de resíduos 
(CML) 

Rotas 13 

Gestão dos Veículos de 
Recolha (CML) 

Oficinas de manutenção 1 

Parqueamentos 1 

Tratamento de Resíduos 
(ValorSul) 

Estação de tratamento de resíduos 1 

Telecomunicações  Telecomunicações Móveis - - 

Ambiental Meio Recetor Rio Tejo 1 

 Nº total de serviços = 18 Nº total de infraestruturas = 146 
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A inclusão dos serviços e infraestruturas acima enunciados tem como fundamento informação adquirida 

ao longo de várias reuniões com as entidades gestoras dos mesmos. Naturalmente, trata-se de um 

processo demorado e que exige sensibilidade no envolvimento e abordagem para com os mesmos. 

Naturalmente, o envolvimento das entidades gestoras é crucial para o entendimento do funcionamento 

de cada um dos serviços, permitindo, a partir daí, criar ligações entre estes e estabelecer as 

interdependências existentes.  Deve ter-se em conta que a inclusão destes serviços e infraestruturas 

exige, muitas vezes, a adoção de simplificações do funcionamento real dos mesmos, visto que existem 

serviços cuja complexidade interna é excessiva face à análise que se pretende. Porém, deve garantir-

se que as simplificações realizadas permitem obter resultados representativos do funcionamento real 

destes serviços.  

 

Figura 6-6. Georreferenciação das infraestruturas consideradas no projeto RESCCUE com legenda dos 
serviços. Fonte: GIS Map – Hazur®, projeto Lisbon RESCCUE.  
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6.3. Aplicação do Modelo Hidráulico de Simulação 1D/2D 

6.3.1. Eventos de Precipitação  

Para a análise que se pretende efetuar, consideraram-se os eventos de precipitação correspondentes 

à precipitação de projeto, adotados no PGDL, a partir do hietograma de projeto para Portugal (Matos, 

1987) com uma duração de 4 horas, sendo a intensidade dos blocos determinada de acordo com as 

relações propostas e as linhas de Intensidade-Duração-Frequência estimadas para Lisboa (Brandão, 

et al., 2001), cujos parâmetros podem ser consultados no Anexo IV. 

O hietograma representado na Figura 6-7 apresenta uma duração total de 4 horas, período intenso 

centrado e de intensidade constante, V2, de duração TM, entre 10 e 60 minutos, com uma relação 

volumétrica entre os períodos que antecedem e precedem o período mais intenso correspondente a 

V1 = 1,5 V3. 

 

Figura 6-7. Hietograma de projeto para Portugal. Retirado de Matos (1987) 

Desta forma, para o período de retorno escolhido, determina-se o volume total do hietograma através 

das curvas IDF e da expressão P=a.tb+1, considerando a duração de 4h. O volume do bloco central é 

calculado da mesma forma, adotando uma duração, TM, de 10, 15, 20, 30 ou 60 minutos. 

Posteriormente, os volumes V1 e V3 são determinados através da diferença entre o volume total e V2 

(Vieira, 2006). Na Figura 6-8 apresentam-se os hietogramas considerados para os eventos de 

precipitação com períodos de retorno, T, de 1 e 10 anos. 

 

Figura 6-8. Hietogramas de precipitação para os eventos considerados.  
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6.3.2. Modelo Combinado SWMM+BASEMENT 

Conceptualização do Modelo Combinado SWMM+BASEMENT 

As ferramentas SWMM e BASEMENT não foram desenvolvidas na sua conceção para aplicação 

simultânea, sendo que não é possível executar numa só corrida ambas as ferramentas com interação 

de resultados entre si. Desta forma, para a sua aplicação conjunta foram estabelecidos alguns 

pressupostos e condições simplificadoras para que os resultados sejam coerentes, formando um 

modelo combinado SWMM+BASEMENT. 

Uma primeira corrida do SWMM é feita com os hietogramas obtidos anteriormente por forma a obter 

um coeficiente de escoamento médio, C, para cada sub-bacia de drenagem que é utilizado para calcular 

o caudal superficial gerado através do método racional: 

Qsuperficial = C x I x A  

em que Qsuperficial representa o caudal superficial gerado pelo evento de precipitação de intensidade I 

na sub-bacia de área A, com um coeficiente de escoamento C.  

A modelação da ferramenta SWMM tem como pressuposto o encaminhamento de todo o caudal 

superficial gerado pelo evento de precipitação em cada sub-bacia para o respetivo nó de descarga, 

resultando, em teoria, numa eficiência de drenagem de 100%, o que não é a realidade dos sistemas 

de drenagem. Tal facto é justificado pelo objetivo desta mesma ferramenta ser testar conservativamente 

a capacidade dos sistemas de drenagem. Deste modo, para compatibilizar a utilização desta ferramenta 

com os resultados pretendidos, considerou-se um parâmetro de eficiência dos dispositivos de 

interceção pluvial, α, que atua sobre o hietograma de precipitação útil, resultando num hietograma de 

precipitação atenuado que se introduz no SWMM. Por outro lado, considerou-se que o remanescente 

do hietograma de precipitação útil é convertido em escoamento superficial. Esta partição pretende, por 

um lado, refletir a capacidade real dos dispositivos de interceção de caudal pluvial que embora em 

teoria possam ter capacidade para drenar 100% do caudal gerado, na prática tal não acontece por 

variados motivos, como danos nos equipamentos, obstruções ou localização ineficiente e/ou 

quantidade deficiente. Por outro lado, trata-se de um mecanismo encontrado para lidar com a 

incapacidade da ferramenta BASEMENT de considerar saídas de caudal de uma dada célula de acordo 

com uma dada capacidade de vazão em função da altura de água, como seria o comportamento real 

de sarjetas e sumidouros.  

Posteriormente, ambos os modelos voltam a interagir se ocorrerem extravasamentos de câmaras de 

visita. Esta interação acontece introduzindo o caudal do extravasamento, obtido no SWMM, como 

descarga de caudal na célula da malha do BASEMENT localizada sobre a respetiva câmara de visita. 

Adicionalmente, para impedir a acumulação excessiva de água em dadas áreas do modelo, foi 

considerado um caudal de saída da ordem de grandeza do caudal superficial gerado. A Figura 6-9 

representa a conceptualização e o procedimento acima descrito. 



56 

 

Figura 6-9. Conceptualização e procedimento da aplicação do modelo combinado SWMM+BASEMENT. 

 

Aplicação da Ferramenta SWMM 

A aplicação da ferramenta SWMM foi realizada tendo como base a respetiva aplicação no âmbito do 

PGDL. Desta forma, a partir do cadastro existente, por forma a realizar simulações computacionalmente 

mais leves e rápidas, é feita uma simplificação do sistema real para a chamada rede conceptual, 

considerando apenas coletores com diâmetros iguais ou superiores a 800 mm, câmaras de visita com 

ligações ou cruzamentos e mudanças de diâmetro, e alguns pontos notáveis do sistema. Na Figura 

6-10 encontra-se representado o sistema real, sendo possível observar a sua complexidade, e o 

sistema conceptual, mais simples, mas que preserva as características da rede por forma a permitir 

simulações que representem o seu desempenho real, sendo que foi dada especial atenção à zona da 

Baixa por ser uma zona relevante no que diz respeito à capacidade de resposta do sistema.  

Desta forma, a rede conceptual é composta por 32 sub-bacias, 318 nós, dos quais 6 correspondem a 

locais de descarga, e 331 troços. A cada sub-bacia é atribuído um nó de descarga, no qual se faz afluir 

o caudal gerado pela mesma. 

Desta forma, o modelo é corrido e obtém-se uma larga diversidade de resultados acerca do 

desempenho do sistema. Na ótica da presente análise, os resultados mais importantes a considerar 

são a capacidade hidráulica dos coletores, o caudal extravasado por caixas de visita, o volume pluvial 

total que entra no sistema e o volume de água extravasado pelo mesmo. 
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Figura 6-10. Rede de drenagem conceptual (esquerda) e real (direita) da área de estudo. 

 

Aplicação da Ferramenta BASEMENT 

A aplicação da ferramenta BASEMENT, como mencionado no Capítulo 4, pressupõe a construção de 

uma malha triangular destruturada, com recurso ao software QGIS e a um plugin dedicado para o efeito. 

Assim, a partir das imagens satélite Google, publicamente disponíveis, procedeu-se à delimitação das 

principais estruturas que não permitem a continuidade do escoamento superficial, nomeadamente, 

muros e edifícios, bem como à identificação das principais áreas verdes existentes. A partir desta 

delimitação, a formação da malha é feita recorrendo a um modelo digital do terreno, a partir do qual 

são interpolados os valores de altitude dos nós da malha. Neste processo de construção da malha é 

possível definir a dimensão máxima das células, sendo que na presente aplicação se optou por um 

valor máximo de 150 m2. Desta forma, considera-se existir uma resolução suficiente face aos resultados 

que se pretendem obter. Na Figura 6-11 representa-se a malha considerada. 

Adicionalmente, a topografia e os arruamentos da área de estudo apresentam algumas interseções 

desniveladas, isto é, com o cruzamento de estradas a diferentes cotas. A inclusão destas estruturas no 

modelo é feita ao considerar que o arruamento que se encontra a menor cota é interrompido, criando 

uma saída de caudal no corte a montante que se faz entrar no corte a jusante. A malha computacional 

pode ser visualizada tridimensionalmente na Figura 6-12, sendo possível observar um exemplo da 

estrutura mencionada, realçado a vermelho. 
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Figura 6-11. Representação 2D da malha computacional da área de estudo. 

 

 

Figura 6-12. Representação 3D da malha computacional da área de estudo (escala vertical sobrelevada 2 
vezes). 
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A configuração da simulação exige a definição de algumas variáveis e parâmetros do modelo, como se 

pode observar pelo ambiente de trabalho da ferramenta, ilustrada na Figura 6-13. Assim, resumem-se 

os procedimentos mais relevantes: 

• Definição de características físicas: aceleração gravítica (9.81 m2/s), viscosidade da água  

(10-6 m2/s) e densidade da água (1000 kg/m3); 

• Definição da geometria a utilizar, isto é, a malha criada anteriormente, convertida em ficheiro 

do tipo .2dm; 

• Definição das condições hidráulicas do modelo: altura de água mínima a partir da qual uma 

célula é considerada como molhada (2.5 mm), coeficientes de rugosidade das superfícies 

consideradas (utilizaram-se coeficientes de Manning de 0.016 s/m1/3 e 0.035 s/m1/3 para 

arruamentos e espaços verdes, respetivamente (The Engineering ToolBox, 2017)), condição 

inicial do modelo (seco, isto é, inicialmente nenhuma célula está molhada), fontes e saídas de 

caudal (hietograma de precipitação) e as condições de fronteira (definidas como livres); 

• Definição dos parâmetros temporais: como o tempo de corrida (5 horas) e o passo temporal 

máximo (60 segundos); 

• Definição dos resultados pretendidos: altura de água e velocidade em cada nó. 

 

 

Figura 6-13. Ambiente de trabalho da ferramenta BASEMENT. 
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6.3.3. Cenários de simulação 

Para o estudo em causa, seguindo a metodologia proposta, consideram-se dois cenários: 

• Cenário 1: Evento de precipitação com período de retorno de 1 ano e nível de maré a 1.95 m, 

considerando α = 0.95; 

• Cenário 2: Evento de precipitação com período de retorno de 10 anos e nível de maré a 1.95 

m, considerando α = 0.90. 

O nível de maré considerado, 1.95 m, baseia-se no procedimento utilizado no PGDL (2015). Uma vez 

que a máxima preia-mar de águas vivas atinge uma cota em relação ao nível médio das águas do mar 

de 2.27 m, e a probabilidade de ocorrência simultânea de precipitações extremas e MPMAV é reduzida, 

considera-se um valor correspondente a 6/7 da MPMAV, isto é, 1.95 m. Já a diferença no parâmetro de 

partição de caudais, α, baseia-se no racional da diminuição da eficiência dos dispositivos de interceção 

do sistema de drenagem com o aumento do caudal superficial. 

Consideram-se ainda dois cenários adicionais que visam explorar os efeitos das alterações climáticas 

a longo prazo, no final do século, caracterizados de seguida: 

• Cenário 3: Evento de precipitação com período de retorno de 1 ano com intensidade acrescida 

em 5% e nível de maré a 2.57 m, considerando α = 0.95; 

• Cenário 4: Evento de precipitação com período de retorno de 10 anos com intensidade 

acrescida em 5% e nível de maré a 2.57 m, considerando α = 0.90; 

Para o Cenário 3 e Cenário 4, o acréscimo de 5% da intensidade de precipitação pretende apenas 

simular um aumento de intensidade do evento de precipitação, sendo que projeções acerca da variação 

da intensidade dos eventos de precipitação são praticamente inexistentes dada a incerteza associada 

a estes eventos. Considerando as projeções levadas a cabo no “Estudo de Avaliação da Sobrelevação 

da Maré” (Antunes, et al., 2017), representadas na Figura 6-14, optando pela projeção RCP8.5 da 

IPCC, que prevê uma elevação máxima de preia-mar de cerca de 3 m, e seguindo o racional de 6/7 da 

MPMAV, resulta um nível de maré de 2.57 m, que representa uma sobrelevação de 0.62 m face ao 

valor atual.  

 

Figura 6-14. Projeções da máxima preia-mar em Lisboa. Retirado de Estudo de Avaliação da Sobrelevação 
da Maré (Antunes, et al., 2017) 
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6.3.4. Resultados da Aplicação do Modelo Combinado SWMM+BASEMENT 

Cenário 1 – T = 1 ano | NM = 1.95 m | α = 0.95 

A simulação do evento em causa no modelo SWMM revela que o sistema de drenagem tem capacidade 

de acomodar o caudal gerado. A situação mais condicionante acontece passadas 2h30 com a entrada 

em carga de alguns coletores na zona do Terreiro do Paço, mas sem a ocorrência de extravasamentos. 

Realça-se, ainda, a existência de alguns trechos, especialmente na zona da Baixa, cujas capacidades 

dos coletores já atingem 50% e 75% da sua capacidade máxima. 

 

Figura 6-15. Resultado de simulação SWMM para o Cenário 1 - situação mais condicionante do sistema de 
drenagem na sua totalidade (acima) com enfoque na zona da Baixa (abaixo), passadas 2h30. 
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No que diz respeito à simulação do escoamento superficial, na ferramenta BASEMENT, constata-se 

que este cenário não apresenta situações graves no que diz respeito a inundações, visto que as alturas 

de água atingidas são de cerca de 10 cm na Zona do Martim Moniz e, no pior caso, até perto de  

15 cm no Largo do Regedor (zona situada atrás do Teatro Nacional Dona Maria II) e no Largo de São 

Domingos, passadas cerca de 3h30, como consta na  Figura 6-16. Verifica-se, também, desde cedo, a 

acumulação de água na Rua das Pretas.  

 

Figura 6-16.  Resultado de simulação BASEMENT para o Cenário 1 – situação mais crítica em altura de 
água na zona da Baixa, passadas 3h30. 

Após as 3h30 de simulação a situação tende a estagnar, tanto em relação à altura de água atingida 

como à área inundada, sendo que passado o período de precipitação de 4 horas se inicia o 

desagravamento de ambos os fatores. 
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Cenário 2 – T = 10 anos | NM = 1.95 m | α = 0.90 

A corrida da ferramenta SWMM para o Cenário 2 revela que o sistema de drenagem apresenta 

dificuldade em acomodar o caudal gerado, com a entrada em carga de vários troços de coletores na 

bacia KJL, na zona da Baixa e Terreiro do Paço, para onde todo o caudal drenado a montante é 

direcionado, provocando o extravasamento de quatro caixas de visita. A situação mais crítica ocorre 

passadas 2h20, como se apresenta na Figura 6-17.  

 

Figura 6-17. Resultado de simulação SWMM para o Cenário 2 - situação mais condicionante do sistema de 
drenagem na sua totalidade (acima) com enfoque na zona da Baixa (abaixo), passadas 2h20. 

A simulação do escoamento superficial, na ferramenta BASEMENT, vai de encontro ao agravamento 

verificado na simulação SWMM, existindo um aumento considerável no que diz respeito às zonas 

inundadas. Devido ao extravasamento de quatro caixas de visita, três no Terreiro do Paço e uma na 

Calçada de Arroios, pode identificar-se um primeiro momento em que as alturas de água atingidas e 

zonas inundadas se agravam devido a este processo, entre as 2h e 3h de simulação, como se 

apresenta na Figura 6-18. 
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Figura 6-18. Resultado de simulação BASEMENT para o Cenário 2 – zona do Terreiro do Paço (esquerda) e 
Calçada e Rua de Arroios (direita), agravadas por extravasamento de caixas de visita, passadas 2h45. 

Por outro lado, com o aumento da intensidade de precipitação verifica-se, no cenário em análise, alturas 

de água que chegam a atingir valores na ordem dos 50 cm no Largo do Regedor, 10 e 30 cm no Rossio, 

10 e 20 cm no Martim Moniz e cerca de 10 cm na zona de confluência da Rua da Prata com o Terreiro 

do Paço. Consta-se que o tempo ocorrido até à situação mais crítica é semelhante ao cenário anterior. 

Na Figura 6-19 apresenta-se o resultado da simulação passadas 3h30, onde se observam os valores 

acima mencionados. 

 

Figura 6-19. Resultado de simulação BASEMENT para o Cenário 2 – situação mais crítica em altura de água 
na zona da Baixa (esquerda) e do eixo Rua de Santa Marta – Rua de S. José – Rua Portas de Santo Antão 
(direita), passadas 3h30.  
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Cenário 3 – T = 1 ano + 5% | NM = 2.57 m | α = 0.95 

À semelhança da simulação efetuada no Cenário 1, a corrida do modelo SWMM revela que a situação 

mais crítica ocorre passadas 2h30. No cenário atual, verifica-se a entrada em carga do sistema na zona 

entre o Rossio e o Terreiro do Paço, inclusive, apresentando um ligeiro aumento na extensão de 

coletores que atingem a sua capacidade máxima. Apesar do agravamento da intensidade de 

precipitação em 5% e da subida do nível de maré em 0.62 m, o sistema revela capacidade suficiente 

para a drenagem dos caudais gerados, não se verificando extravasamentos. 

 

Figura 6-20. Resultado de simulação SWMM para o Cenário 1 - situação mais condicionante do sistema de 
drenagem na sua totalidade (acima) com enfoque na zona da Baixa (abaixo), passadas 2h30. 
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Da mesma forma, a corrida do presente cenário na ferramenta BASEMENT revela uma situação crítica 

idêntica à obtida para o Cenário 1, passadas 3h30, atingindo alturas de água até 20 cm nas áreas mais 

críticas, como no Largo do Regedor e na Praça Martim Moniz. Naturalmente, um aumento da 

intensidade de precipitação em 5% não se revela num aumento significativo de caudal superficial 

gerado, sendo as áreas afetadas praticamente coincidentes com as obtidas por simulação do 

Cenário 1. 

 

Figura 6-21. Resultado de simulação BASEMENT para o Cenário 3 – situação mais crítica em altura de água 
na zona da Baixa, passadas 3h30.  
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Cenário 4 – T = 10 anos + 5% | NM = 2.57 m | α = 0.90 

A corrida da ferramenta SWMM revela, mais uma vez, a entrada em carga dos coletores da zona da 

Baixa com o extravasamento de algumas caixas de visita, como se observa na Figura 6-22, passadas 

2h30. Comparativamente ao Cenário 2, verifica-se um ligeiro agravamento respeitante à capacidade 

dos coletores, com a entrada em carga de alguns trechos adicionais e o extravasamento de cinco 

câmaras de visita, quatro na zona do Terreiro do Paço e uma na Calçada de Arroios. Verifica-se, ainda, 

que o caudal extravasado é significativamente maior que no caso anterior. 

 

Figura 6-22. Resultado de simulação SWMM para o Cenário 4 - situação mais condicionante do sistema de 
drenagem na sua totalidade (acima) com enfoque na zona do final da Av. da Liberdade e da Baixa (abaixo), 
passadas 2h30. 

Por consequência, na zona do Terreiro do Paço verifica-se um agravamento da inundação pelo 

extravasamento de caudais significativos em quatro caixas de visita ali situadas, entre as 2h e 3h de 

simulação. Na Figura 6-23 apresenta-se o resultado obtido para esta área, passadas 2h45.  
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Figura 6-23. Resultado de simulação BASEMENT para o Cenário 4 – zona do Terreiro do Paço (esquerda) e 
Calçada e Rua de Arroios (direita), agravadas por extravasamento de caixas de visita, passadas 2h45 

Já na restante área em estudo não se verifica um agravamento significante face ao Cenário 2, dado o 

aumento da intensidade de precipitação em apenas 5%. Na Figura 6-24 apresentam-se os resultados 

obtidos passadas 3h30 horas, correspondentes à situação mais crítica, verificando-se o atingimento de 

alturas de água máximas idênticas às do Cenário 2. 

 

Figura 6-24. Resultado de simulação BASEMENT para o Cenário 4 – situação mais crítica em altura de água 
na zona da Baixa (esquerda) e do eixo Rua de Santa Marta – Rua de S. José – Rua Portas de Santo Antão 
(direita), passadas 3h30.  
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6.4. Identificação de Interdependências, Impactes e Efeitos em 
Cascata 

Um dos pontos fortes da implementação da ferramenta Hazur®, desenvolvida no âmbito do projeto 

RESCCUE, é a definição das interdependências entre serviços e/ou infraestruturas, isto é, de que forma 

um dado serviço ou infraestrutura (recetor) é afetado em caso de falha de um outro (dador). Esta 

afetação pode ser definida em 3 graus de afetação distintos: 

operativo/indiferente – quando o recetor não é afetado pela falha do dador; 

serviço mínimo – quando a falha do dador provoca uma alteração nas condições do serviço 

do recetor;  

falha – quando a falha do dador provoca a falha do serviço do recetor, imediatamente ou 

passado um dado tempo de autonomia característico do recetor.  

Adicionalmente, esta análise pode ser levada a cabo em diferentes escalas, de acordo, por um lado, 

com a afetação e, por outro, com a informação disponível: 

Infraestrutura  →  Serviço 

Serviço  → Infraestrutura 

Infraestrutura → Infraestrutura 

Este procedimento é feito pelo preenchimento da chamada Matriz de Interdependências (matriz 

simétrica cujas colunas e linhas correspondem ao dador e ao recetor, respetivamente), ilustrada na 

Figura 6-25, cujo resultado é designado por Mapa de Resiliência, ilustrado na Figura 6-26, que 

representa uma malha de interdependências entres os serviços analisados. Detalhes sobre as 

interdependências particulares entre infraestruturas não podem ser disponibilizados face à 

confidencialidade dos trabalhos executados no projeto RESCCUE.  

 

Figura 6-25. Matriz de interdependências para os serviços analisados. Fonte: Interdependences Hazur®, 
project Lisbon RESCCUE. 

Os impactes das inundações ocorrem naturalmente, com grande relevo, nas áreas inundáveis, 

afetando serviços e infraestruturas muito específicos, nomeadamente os dependentes da via pública 

para operação. No entanto, a afetação de um dado serviço ou infraestrutura não está exclusivamente 

dependente da sua localização coincidente, ou não, com as áreas inundáveis, uma vez que um dado 

serviço ou infraestrutura situado fora da área inundável pode ser afetado por interdependência com 

outros. Esta interdependência produz os chamados efeitos em cascata, cujo desencadeamento tem 
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origem na falha dos denominados serviços dadores. No domínio dos serviços analisados, o maior dador 

é o serviço de distribuição elétrica, seguido do serviço de telecomunicações móveis. 

 

Figura 6-26. Mapa de Resiliência. Fonte: Resilience Map - Hazur®, project Lisbon RESCCUE)  

A afetação direta dos serviços considerados na área de estudo tende a não variar entre os 

cenários 1 e 3 e entre os cenários 2 e 4 pelo facto da afetação destes serviços pelas inundações se 

verificar sobretudo dependente da área afetada e duração da inundação. Na tabela abaixo apresenta-

se as principais afetações diretas dos serviços considerados, bem como as infraestruturas 

potencialmente mais afetadas. 

Tabela 6-5. Afetação direta dos serviços e infraestruturas considerados. 

Serviço ou 
Infraestrutura afetado 

Infraestruturas Descrição da afetação 

Interface de transportes 
públicos 

Sul Sueste 

Estando a jusante das bacias, espera-se que um grande 
caudal de água aflua a esta área. Uma vez que esta 
infraestrutura está quase ao mesmo nível do rio Tejo, em 
alturas de maré alta, a inundação pode ser agravada devido 
às maiores dificuldades de escoamento da água acumulada. 

Metro 

Intendente 
Restauradores 

Terreiro do Paço 
Martim Moniz 

A maioria das estações de metro tem muros de retenção nas 
suas entradas. No entanto, devido à configuração das 
estações, há uma tendência para o escoamento superficial 
fluir pelas escadas de entrada, inundando os átrios e 
plataformas da estação. 

Recolha Indiferenciada 
de Resíduos 

Rotas de Recolha 

Quando o nível da água atinge uma certa altura, os veículos 
de recolha de resíduos não têm possibilidade de proceder à 
recolha em determinados pontos, tendo de esperar que a 
água acumulada escoe para proceder à recolha. 

Drenagem Urbana 
Estações 

Elevatórias 

Os caudais que afluem ao sistema de drenagem são 
elevados, causando a sobrecarga das condutas e dos 
sistemas de elevação. Por esta razão, sistemas by-pass das 
estações elevatórias devem ser ativados e as águas residuais 
são descarregadas diretamente para o rio Tejo. 

Tratamento de Águas 
Residuais 

ETAR de Alcântara 

Os caudais que atingem a ETAR excedem a sua capacidade, 
podendo diminuir a eficiência dos processos de tratamento, 
com possibilidade de ocorrência de descargas diretas para o 
rio Tejo. 
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Como se vem a confirmar, eventos extremos de precipitação, pelo efeito das inundações geradas, 

afetam diretamente, na sua maioria, serviços do “fim da cadeia”, isto é, serviços que são sobretudo 

recetores de outros e cujo serviço é endereçado diretamente aos cidadãos. Por este motivo, não são 

expectáveis efeitos em cascata significativos. No entanto, realçam-se as seguintes considerações em 

relação aos mesmos: 

1. O desempenho do sistema de drenagem e da ETAR origina a descarga de águas residuais não 

tratadas, ainda que diluídas, para o meio recetor, o rio Tejo; 

2. A afetação dos serviços do setor da mobilidade não origina efeitos em cascata por prestarem 

serviço diretamente à população, refletindo-se na diminuição de conforto e satisfação das 

necessidades de mobilidade; 

3. De forma semelhante, a afetação do serviço de recolha de resíduos não apresenta 

repercussões para outros serviços, afetando, em última análise, a população pela diminuição 

das condições de higiene urbana; 

4. A expectativa existente da afetação do serviço de distribuição de eletricidade, com 

consideráveis efeitos em cascata, não se confirma. Este facto deve-se à escala de 

infraestruturas considerada e analisada para este serviço. Efetivamente, as subestações 

elétricas são muito pouco vulneráveis a eventos de inundação. Por este motivo, considera-se 

importante aprofundar a análise deste serviço através da consideração do nível seguinte de 

infraestruturas de distribuição, isto é, os transformadores elétricos. Contudo, ainda que não 

contendo informação sobre este nível de infraestrutura, deduz-se que a sua afetação pode 

provocar efeitos em cascata mais profundos, nomeadamente, no fornecimento de energia a 

equipamentos importantes dos serviços considerados, como semáforos e estações elevatórias, 

bem como a outros serviços não considerados na análise, sobretudo atividades comerciais e 

habitações; 

5. Verifica-se que existe uma dependência de variados serviços face às redes de 

telecomunicações móveis e que, face a uma falha por parte das mesmas, estes serviços se 

apresentam significativamente limitados na capacidade de manter comunicações. Em alguns 

casos, esta limitação não representa uma ameaça à continuidade do serviço, refletindo-se 

unicamente na diminuição da qualidade do serviço prestado. Noutros casos, embora a falha de 

comunicação não se revele a causa da falha do serviço, a inexistência de redundância nas 

comunicações provoca uma dificuldade acrescida nas operações de recuperação dos serviços. 
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6.5. Classificação da Resiliência Urbana 

Para a quantificação dos indicadores propostos procede-se como sugerido na metodologia 

anteriormente apresentada. Desta forma, considera-se que a altura de água mínima para a definição 

da inundação é de 10 cm e define-se 30 e 60 cm, para períodos de retorno de 1 e 10 anos, 

respetivamente, como a altura máxima de água a considerar. Salienta-se ainda que, por se ter 

observado, em geral, dois tempos críticos para os eventos com período de retorno de 10 anos (um 

primeiro motivado pelo extravasamento de caixas de visita e um segundo pela afluência de caudais 

gerados a montante) as áreas inundadas, tempos de inundação e edifícios afetados são relativos a 

ambos os tempos críticos. Os resultados obtidos na quantificação dos indicadores são apresentados 

na Tabela 6-6, cujos valores que lhes deram origem podem ser consultados no Anexo V.  

 

Tabela 6-6. Resultados obtidos para a quantificação dos indicadores de desempenho, IIRU e respetiva 
classificação de Resiliência Urbana face aos eventos de precipitação considerados para cada um dos 
cenários propostos. 

 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

T = 1 ano 

α = 0.95 

NM = 1.95 m 

T = 10 anos 

α = 0.90 

NM = 1.95 m 

T = 1 ano + 5% 

α = 0.95 

NM = 2.57 m 

T = 10 anos + 5% 

α = 0.90 

NM = 2.57 m 

I1 - Percentagem de 
Volume Extravasado 
pelo Sistema de 
Drenagem 

0.1  4.3  0.3 14.4 

I2 - Percentagem de 
Área Inundada 

1.2  10.8  2.1 11.9  

I3 - Percentagem de 
Duração da 
Inundação 

50.4  89.6  60.4 91.3  

I4 - Percentagem de 
Edifícios Afetados 

2.6  17.6  5.0 17.9  

I5 - Percentagem de 
Serviços Afetados 
Diretamente 

0 33.3  0 33.3  

IIRU  89.1 68.9 86.4 66.2 

Classificação da 
Resiliência Urbana 

Boa Aceitável Boa Aceitável 

 

Efetivamente, a quantificação dos indicadores propostos permite traçar um perfil de resiliência urbana 

face a eventos extremos de precipitação da área em estudo. Os resultados obtidos para o Cenário 1 

revelam que o sistema de drenagem tem capacidade de acomodar os caudais gerados por eventos de 

precipitação com período de retorno de 1 ano, sendo que a as áreas que atingem alturas de água entre 
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os 10 e 30 cm, consideradas inundadas, representam 1.2% da área total suscetível de inundação, isto 

é, do espaço público. Relativamente aos serviços afetados, considera-se que as alturas de água 

atingidas, as áreas afetadas e a duração da inundação não compreendem uma ameaça para a 

continuidade dos serviços considerados. Assim, com um IIRU de 89.1, a resiliência da área de estudo 

classifica-se como boa face ao tipo de evento considerado. 

No que diz respeito ao Cenário 2, constata-se que a capacidade do sistema de drenagem em acomodar 

os caudais gerados diminui, sendo 4.3% do caudal pluvial afluente extravasado em quatro câmaras de 

visita. Consequentemente, face ao maior caudal superficial gerado, com a agravante do caudal 

extravasado, atingem-se maiores alturas de água e áreas inundadas, sendo que na sua globalidade a 

duração da inundação atinge cerca de 90% do período de precipitação. Naturalmente que a 

repercussão direta destes fatores se reflete num maior número de edifícios contíguos a estas áreas 

que são afetados, bem como na afetação direta dos serviços identificados na Tabela 6-5 (Interfaces de 

Transportes Públicos, Metro, Recolha Indiferenciada de Resíduos, Drenagem Urbana e Tratamento de 

Águas Residuais) e na afetação do Rio Tejo por interdependência com os serviços de Drenagem 

Urbana e Tratamento de Águas Residuais dada a ocorrência de descargas não tratadas, evidenciando 

uma afetação de caráter ambiental. Estas afetações revelam que um terço (33%) dos serviços 

analisados são afetados com a ocorrência de um evento de precipitação com período de retorno de 

10 anos. Desta forma, com um IIRU de 68.9, classifica-se a resiliência urbana da área de estudo face 

ao tipo de evento considerado no Cenário 2 como aceitável. 

No que respeita ao impacte das alterações climáticas, pelos resultados do Cenário 3, constata-se que 

face a um aumento da intensidade de precipitação em 5% e do nível de maré de 1.95 m para 2.57 m, 

o sistema de drenagem continua a apresentar um bom desempenho face a um evento com período de 

retorno de 1 ano, apresentando uma percentagem de volume extravasamento praticamente nula. 

Naturalmente, face a este cenário, o fator mais condicionante é a subida do nível de maré dada a forte 

suscetibilidade da capacidade de descarga do sistema de drenagem ao mesmo. Embora as alturas de 

água máximas atingidas se mantenham idênticas às do Cenário 1, a percentagem de área inundada 

duplica, bem como a percentagem de edifícios afetados, de 1.2% para 2.1% e de 2.6% para 5%, 

respetivamente. Contudo, considera-se que a afetação dos serviços analisados continua a não ser 

comprometida. Por consequência, face ao tipo de evento considerado no Cenário 3, a resiliência urbana 

da área de estudo, com um IIRU de 86.4, é classificada como boa, mantendo a classificação face ao 

Cenário 1, ainda que com IIRU ligeiramente inferior. 

Já os resultados obtidos para o Cenário 4, também respeitantes ao impacte das alterações climáticas, 

revelam que o sistema de drenagem é francamente incapaz de acomodar os caudais gerados, sendo 

que 14% do caudal pluvial afluente é extravasado por cinco câmaras de visita. Contudo, no que respeita 

à área inundada, duração da inundação e percentagem de edifícios afetados, constata-se que existe 

um agravamento pouco significativo face ao Cenário 2. Efetivamente, os locais em que se verificam 

inundações são idênticos aos obtidos para o Cenário 2, donde resulta uma igual afetação dos serviços 

analisados. Deste resultado pode concluir-se que a capacidade dos sistemas de drenagem e a 

topografia da cidade são, sem dúvida, os fatores mais condicionantes para a ocorrência de inundações. 
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Obtendo-se um IIRU de 66.2, a resiliência urbana da área de estudo face ao tipo de evento simulado 

no Cenário 4 é classificada como aceitável, ainda que o sistema de drenagem manifeste uma clara falta 

de capacidade. 

Face aos resultados obtidos, pode concluir-se que a área de estudo apresenta uma boa resiliência a 

eventos de precipitação com período de retorno de 1 ano, simulados nos cenários 1 e 3. Já no que 

respeita a eventos de precipitação com período de retorno de 10 anos, simulados nos cenários 2 e 4, 

a resiliência da área de estudo encontra-se a um nível aceitável. Por outro lado, relativamente aos 

efeitos das alterações climáticas, constata-se que estas contribuem para um ligeiro decréscimo do IIRU 

face aos cenários atuais, mas que não se refletem na alteração da classificação da resiliência face aos 

mesmos. 

 

6.6. Apreciação da Aplicação da Metodologia Proposta 

A aplicação da metodologia proposta foi desenvolvida com as ferramentas e informação disponíveis, e 

pretende-se que seja encarada do posto de vista académico, isto é, como um exercício demonstrativo 

da aplicação da metodologia proposta na presente dissertação. Deste modo, abaixo, enumeram-se as 

principais dificuldades enfrentadas ao longo de todo o processo de aplicação da metodologia proposta 

e sugestões de melhorias:  

• A definição da área de estudo e a caracterização do sistema de drenagem não apresentaram 

dificuldades de maior dada a análise já efetuada no âmbito do PGDL.  

• Aplicação do Modelo Combinado SWMM+BASEMENT: importa realçar que a modelação 

hidráulica realizada reflete as simplificações efetuadas no âmbito da conceptualização do modelo 

combinado SWMM+BASEMENT. As maiores dificuldades prendem-se com a aplicação da 

ferramenta BASEMENT e os seguintes aspetos: 

 Modelo digital de terreno não calibrado - Nos resultados da aplicação da ferramenta 

BASEMENT, apresentados anteriormente, pode verificar-se a existência de zonas pontuais 

em que a altura de água é mais elevada do que o expectável, resultado de erros topográficos 

pontuais da malha utilizada. Efetivamente, o modelo digital de terreno a utilizar para a 

interpolação dos valores de altitude dos nós da malha é de extrema importância, pois é este 

que define o comportamento do escoamento superficial. Desta forma, recomenda-se a 

afinação da malha computacional através da utilização de um modelo digital de terreno 

apropriado para o efeito, com uma escala apropriada à análise pretendida; 

 Comportamento dos sumidouros e interação com o sistema de drenagem – Efetivamente, a 

modelação combinada de sistemas de drenagem e escoamento superficial revela-se de uma 

dificuldade acrescida pela complexidade de modelação do comportamento real dos dispositivos 

de interceção de caudal. O modelo combinado utilizado não simula o comportamento real dos 

sumidouros e sarjetas, uma vez que se assume uma “drenagem” imediata do caudal pela 

consideração e aplicação do parâmetro α. Contudo, pelo facto de se introduzirem os caudais 
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extravasados pelas caixas de visita na simulação do escoamento superficial, existe uma certa 

correção intrínseca do modelo, uma vez que o caudal que não é efetivamente suportado pelo 

sistema de drenagem é colocado à superfície. No entanto, na realidade, o comportamento dos 

dispositivos de interceção não é imediato nem constante, apresentando ainda um 

comportamento de atenuação de caudal cumulativo, isto é, o caudal gerado a montante vai 

sendo drenado pelos dispositivos existentes para jusante. Desta forma, para que o modelo 

represente o comportamento real dos sumidouros deverá proceder-se à introdução de 

sumidouros e sarjetas, bem como à sua respetiva calibração através de capacidades de vazão 

em função da altura de água, respeitando a capacidade do sistema de drenagem. Contudo, a 

ferramenta BASEMENT revela-se limitativa nas possibilidades de modelação existentes para a 

simulação deste processo;  

• Identificação de Interdependências e Impactes: salienta-se a dificuldade existente, no âmbito 

projeto RESCCUE, em interagir e captar o interesse por parte de prestadores de serviços não 

constantes do consórcio aquando da recolha de informação sobre serviços e infraestruturas 

críticas. Esta dificuldade verificou-se, sobretudo, por razões de complexidade organizacional deste 

tipo de entidades e preocupações relacionadas com a confidencialidade de informação, que 

poderiam ser ultrapassadas se o conceito de resiliência urbana e de interação multissetorial, com 

vantagens para todos os intervenientes, fosse reforçado. Adicionalmente, verificou-se uma 

ausência de registos por partes dos serviços acerca de eventos passados semelhantes aos 

cenários simulados, no que diz respeito às falhas das suas infraestruturas, bem como à interação 

com outros serviços, dificultando o diagnóstico às afetações dos serviços e infraestruturas. 

• Classificação da Resiliência Urbana: a quantificação dos indicadores de desempenho e, 

consecutivamente, do IIRU é, naturalmente, fortemente dependente do grau de complexidade e 

confiança das etapas desenvolvidas ao longo da metodologia proposta. Ressalva-se, como 

mencionado anteriormente, que a atribuição de valores aos ponderadores utilizados no cálculo do 

IIRU (considerados iguais a 1 na presente proposta e aplicação de metodologia) carece de maior 

investigação e exploração. Efetivamente, iguais afetações percentuais dos indicadores de 

desempenho propostos, na realidade, não representam iguais consequências no desempenho dos 

sistemas. Por exemplo, enquanto que para o indicador de desempenho I1 (Percentagem de 

Volume Extravasado pelo Sistema de Drenagem) um valor na ordem dos 15 ou 20% pode ser 

considerado como francamente insatisfatório, para o indicador de desempenho I3 (Percentagem 

de Duração da Inundação) um valor da mesma ordem de grandeza pode ser considerado como 

bastante razoável, sendo expectável a utilização de um ponderador mais elevado para o primeiro. 

Complementarmente a esta ponderação, verifica-se a necessidade de adaptar a escala dos 

indicadores propostos (0 - 100) de acordo com as caraterísticas e a gama de valores de cada um, 

por forma a que o seu valor seja efetivamente representativo da sua magnitude, o que carece de 

uma maior investigação sobre os mesmos. 
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7. Conclusões e sugestões para estudos 
posteriores 

Certamente que as cidades, no futuro, experienciarão pressões mais fortes, com elevado potencial em 

colocar em risco o seu desempenho normal, colocando à prova a sua resiliência, ou seja, a sua 

capacidade de sobrevivência, adaptação e crescimento face a eventos disruptivos, bem como de 

transformação quando assim se exige. Um exemplo destas pressões são os eventos extremos de 

precipitação, cujo diagnóstico levado a cabo no Capítulo 2, corroborado pela aplicação da metodologia 

de avaliação de resiliência à área de estudo das bacias da Av. da Liberdade e Almirante Reis, no 

Capítulo 6, evidencia a eminente dependência face ao correto funcionamento do sistema de drenagem 

para que os seus impactes, ou seja, as inundações, sejam o mais reduzidos possível. Adicionalmente, 

é necessário ter em conta que as alterações climáticas potenciam o agravamento das condições de 

operação dos sistemas de drenagem, sobretudo pelo aumento do nível médio do mar que diminui a 

disponibilidade energética para a descarga, diminuindo a capacidade de transporte e descarga do 

sistema. Efetivamente, a ocorrência de eventos extremos de precipitação tem vindo a aumentar em 

intensidade e frequência, sendo por isso necessário que as cidades empreguem estratégias e medidas 

adequadas a partir de diagnósticos e avaliações à sua capacidade total de resposta aos mesmos.  

Por este motivo, a inclusão do conceito de resiliência urbana, tanto ao nível público nas estratégias e 

objetivos de governação, como ao nível privado nos planos de continuidade de negócio, torna-se 

fundamental para garantir a manutenção do funcionamento desejável das cidades. Este conceito obriga 

a que seja efetuado um diagnóstico honesto e factual às capacidades e fragilidades da cidade a um 

nível holístico, isto é, envolvendo todos os serviços e stakeholders de relevo, partilhando a visão da 

cidade como um sistema de sistemas. Desta forma, os tomadores de decisão e os gestores dos 

serviços da cidade capacitam-se com informação útil e entrosada, capaz de responder às suas 

necessidades de ação.  

Existem metodologias que, através de diversos indicadores avaliam a resiliência urbana, como é o caso 

da ISO 37123 – Indicators for Resilient Cities e do CRI do projeto 100 Resilient Cities. Contudo, o facto 

destes indicadores e metodologias pretenderem uma aplicação global a qualquer cidade e a 

possibilidade de comparação de resultados entre diferentes cidades pode revelar-se um problema. Por 

um lado, a extensão destes indicadores, embora revele completude e abrangência, pode refletir um 

grau de complexidade tal que pode tornar inviável a capacidade de recolha e tratamento da quantidade 

de dados necessária para o cálculo dos mesmos. Por outro lado, a comparação de estados de 

resiliência entre diferentes cidades revela-se um exercício que, in extremis, pode ir contra o próprio 

conceito de resiliência urbana no sentido em que cada cidade apresenta diferentes fatores 

condicionantes, riscos a diferentes choques e “stresses”, a diferentes escalas e áreas, formas de gestão 

diferenciadas, entre tantos outros aspetos diferenciadores, colocando essa comparação a um nível que 

pode relevar-se como inconclusivo ou inapropriado. Por outro lado, o projeto RESCCUE – RESilience 

to cope with Climate Change in Urban arEas: a multi-sectorial approach focusing on water desenvolve 
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uma análise de resiliência focada no desempenho dos diferentes serviços de uma cidade, exigindo um 

diagnóstico profundo e extensivo ao funcionamento de cada um dos serviços e infraestruturas, e nas 

suas interdependências, requerendo um entendimento holístico do funcionamento da cidade que só 

pode ser conseguido através de sinergias multissetoriais que promovam a partilha de dados e práticas. 

Este tipo de abordagem resulta num entendimento global do desempenho da cidade face às suas 

formas de gestão e de operação específicas, contribuindo para a existência de um diagnóstico base 

favorável que permita a adoção de medidas que aumentem a resiliência urbana ao nível da cidade. 

Através do conhecimento adquirido, na presente dissertação propõe-se uma metodologia de avaliação 

de resiliência baseada em indicadores de desempenho específicos. Esta metodologia é desenvolvida 

ao longo de cinco etapas: 1 - Definição de limites da área a avaliar; 2 - Caraterização da área de estudo;  

3 - Aplicação de modelos hidráulicos de simulação 1D/2D; 4 - Identificação de interdependências e 

impactes; 5 – Classificação da resiliência urbana. A aplicação desta metodologia atribui grande 

importância à análise dos sistemas de drenagem dada a sua relevância face ao tipo de eventos 

considerados. Naturalmente, a avaliação da resiliência urbana face a outro tipo de eventos exige que 

o enfoque da análise seja colocado noutros serviços que controlem e condicionem a resposta da cidade 

face aos mesmos. Desta forma, a conceptualização de um modelo de simulação combinado 

SWMM+BASEMENT permite obter resultados quantitativos de extrema importância para a 

quantificação dos indicadores de desempenho propostos, tornando possível a quantificação do 

Indicador Integrado de Resiliência Urbana e a classificação da resiliência urbana de forma simples, útil 

e conclusiva.  

Com a aplicação da metodologia proposta às bacias da Avenida da Liberdade (J) e da Avenida 

Almirante Reis (L), em Lisboa, por um lado, afere-se a adequabilidade da metodologia proposta face 

ao objetivo pretendido e, por outro, obtêm-se resultados de resiliência urbana para esta mesma área 

de estudo. Assim, a metodologia proposta demonstrou ser eficaz na avaliação da resiliência face a 

eventos extremos de precipitação por compreender uma abordagem multissetorial com enfoque no 

serviço de drenagem urbana. Evidentemente, as simplificações consideradas na aplicação do modelo 

combinado SWMM+BASEMENT refletem-se nos resultados obtidos, embora se considere que os 

mesmos permitam retirar ilações úteis em relação à resiliência urbana da área de estudo face aos 

cenários considerados. Para o Cenário 1, considera-se que a área de estudo apresenta uma resiliência 

urbana boa (IIRU=89.1), não se verificando interrupções no seu desempenho normal. Já para o evento 

considerado no Cenário 2, considera-se que a resiliência urbana da área de estudo é aceitável 

(IIRU=68.9), sendo que se verifica um aumento significativo de área inundada face ao cenário anterior, 

tendo como consequência o aumento de edifícios e serviços afetados. No que diz respeito ao impacte 

das alterações climáticas, face às condições do Cenário 3, a área de estudo apresenta uma resiliência 

urbana boa (IIRU=86.4), sendo o seu desempenho muito pouco agravado face ao Cenário 1. Já o 

Cenário 4 revela sobretudo a incapacidade do sistema de drenagem em comportar os efeitos das 

alterações climáticas, nomeadamente devido à subida do nível de maré, verificando-se que o caudal 

extravasado é francamente maior face ao Cenário 2. Contudo, dada a localização destes mesmos 

extravasamentos, a área inundada, os edifícios e serviços afetados e a duração da inundação não 
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aumentam significativamente em relação ao mesmo cenário, sendo a resiliência urbana da área de 

estudo igualmente classificada como aceitável (IIRU=66.2). 

A aplicação da metodologia proposta permite corroborar a importância dos sistemas de drenagem na 

capacidade das cidades em lidar com eventos extremos de precipitação por forma a diminuir o impacte 

das inundações. Salienta-se, ainda, que a capacidade de interceção do caudal gerado é de extrema 

importância por diminuir a afluência de caudal superficial às zonas mais suscetíveis localizadas nas 

bacias de jusante. Todavia, é necessário atender à necessidade de garantir que as infraestruturas de 

drenagem têm capacidade hidráulica suficiente para comportar os caudais que se fazem afluir às 

mesmas. Conclui-se ainda que, como era esperado face aos serviços e infraestruturas analisados, as 

inundações geradas por eventos de precipitação extremos não conduzem a efeitos em cascata 

significativos, afetando essencialmente serviços de “fim de cadeia”. 

Pelos factos considerados, sugere-se para estudos posteriores o seguimento das indicações 

apresentadas no subcapítulo 6.6. Apreciação da Aplicação da Metodologia Proposta, nomeadamente 

a afinação da malha computacional pela utilização de um MDT calibrado para o efeito e o 

aprofundamento da informação acerca dos sumidouros e sarjetas por forma a melhor adaptar o 

parâmetro α para cada uma das sub-bacias consoante as suas condições respetivas ou adotar uma 

estratégia de inclusão de cada dos sumidouros e sargetas no modelo, exigindo um cadastro atualizado 

da localização e condição de cada um destes dispositivos. 

No que respeita aos indicadores de desempenho, na análise realizada, identificou-se a necessidade de 

incluir outros indicadores para além dos sugeridos, nomeadamente indicadores que permitam aferir o 

desempenho e a eficácia da adoção de medidas de gestão de resiliência. A título de exemplo, sugere-

se o desenvolvimento de dois indicadores de desempenho: um que retrate diretamente a afetação de 

pessoas, exigindo um aprofundamento do estudo dos serviços e infraestruturas ao nível dos seus 

utilizadores, e outro que quantifique a capacidade de resposta dos serviços através do seu tempo de 

recuperação, exigindo um aprofundamento do estudo dos serviços e infraestruturas ao nível dos 

procedimentos de resposta e recuperação face aos eventos disruptivos considerados. Realça-se, 

também, a necessidade de estudo, desenvolvimento e análise de sensibilidade a valores a adotar para 

a quantificação dos ponderadores utilizados no cálculo do IIRU. 

Relativamente aos serviços analisados, sugere-se o aprofundamento da análise do serviço de 

distribuição elétrica pela consideração dos transformadores elétricos na análise das infraestruturas, 

uma vez que estes se apresentam vulneráveis às inundações. Sugere-se ainda a inclusão de outros 

serviços considerados fundamentais para a cidade, como a educação (escolas, universidades, centros 

de investigação, etc.), saúde (hospitais, centros de saúde, clínicas de hemodiálise, etc.) e serviços de 

emergência e segurança (polícias, bombeiros, INEM, proteção civil, etc.). Adicionalmente, considera-

se fundamental a análise diferenciada do grau de afetação dos serviços e infraestruturas consoante a 

altura de água atingida e a duração da exposição à mesma. Esta análise pode ser auxiliada pelo 

desenvolvimento de curvas de prejuízo em função da altura de água para variados tipos de 

infraestruturas, edifícios e atividade económica. 
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Não obstante às necessidades e oportunidades de desenvolvimento identificadas, considera-se que a 

metodologia de avaliação de resiliência proposta e aplicada na presente dissertação constitui uma base 

útil para o procedimento do estudo da resiliência urbana, tendo cumprido os objetivos a que se 

propunha no início do seu desenvolvimento. Efetivamente, esta metodologia, focada na afetação de 

serviços e infraestruturas, pretende constituir uma contribuição para a avaliação da resiliência urbana, 

sendo naturalmente insuficiente, per se, para a sua classificação na sua globalidade, mas revelando-

se útil no que diz respeito ao contexto da presente dissertação. 

Como demonstrado no desenvolvimento e aplicação da metodologia, o estudo da resiliência urbana 

exige conhecimentos e ferramentas mais ou menos complexos e, acima de tudo, vontade e abertura 

por parte das entidades gestoras dos serviços e decisores políticos da cidade para criar entendimentos 

e gerar resultados úteis, caminhando no sentido de adotar abordagens “win win”, em que todos os 

intervenientes saem a ganhar. Neste sentido, como sugerido por ambos os projetos, 100 Resilient Cities 

e RESCCUE, a criação do cargo de Chief Resilient Officer nos quadros da governação local pode trazer 

grandes benefícios pela integração da perspetiva da resiliência nas discussões e tomadas de decisão 

ao nível governamental e político, bem como facilitar o entendimento entre todos os stakeholders 

envolvidos através de um moderador consciente das diferentes perspetivas de cada sistema, setor ou 

serviço. 

Por fim, ressalva-se que no domínio da resiliência urbana, após as fases de diagnóstico e avaliação, 

devem considerar-se estratégias que permitam aumentar a resiliência. Assim, no âmbito da gestão da 

resiliência deve ponderar-se a aplicação de medidas concretas que se reflitam numa reação 

multissetorial na resposta da cidade como um único organismo, ou seja, como um sistema de sistemas, 

e proceder à reavaliação do estado da resiliência urbana. Efetivamente, o próprio conceito de resiliência 

urbana socio-ecológica ou evolucionária exige que a gestão da resiliência seja um processo contínuo, 

em constante acompanhamento e adaptação aos fatores que condicionam a evolução dos sistemas 

urbanos.  
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Anexo I. Acrónimos e Abreviações da Figura 3-2 

100RC 100 Resilient Cities 

C40 C40 Cities Climate Leadership Group 

COP21 21st Conference of the Parties / Paris Climate Change Conference 

CRPP UN-Habitat City Resilience Profiling Programme 

CRPT City Resilience Profiling Tool 

DFC Detroit Future City 

DFID United Kingdom Department for International Development 

DG-DEVCO European Commission Directorate General for International Cooperation and 

Development 

EU European Union 

GDP Gross Domestic Product 

GFDRR Global Facility for Disaster Reduction and Recovery 

Habitat I and II First and Second United Nations Conference on Human Settlements 

Habitat III Third United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development 

HFA Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and 

Communities to Disasters 

ICLEI Local Governments for Sustainability (formerly International Council for Local 

Environmental Initiatives) 

IDP Internally Displaced Person 

ISO International Organization for Standardization 

LAC Latin America and the Caribbean 

LGSAT Local Government Self-Assessment Tool 

MENA Middle East and North Africa 

MCRC Making Cities Resilient Campaign 

MCUR Medellin Collaboration on Urban Resilience 

MDG Millennium Development Goal 

NGO Non-Governmental Organisation 

NORCAP Norwegian Capacity to International Operations 

NUA New Urban Agenda 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

RAP Resilience Action Plan 

RESCCUE RESilience to cope with Climate Change in Urban arEas: a multi-sectoral approach 

focusing on water 

SDG Sustainable Development Goal 

Sendai Framework Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 

Sida Swedish International Development Cooperation Agency 

SPRAR System Protection for Asylum Seekers and Refugees 

UfM Union for the Mediterranean 

UN United Nations 

UN-Habitat United Nations Human Settlements Programme 

UNDP United Nations Development Programme 

UNEP United Nations Environment Programme 

UNISDR United Nations International Strategy for Disaster Reduction / United Nations Office for 

Disaster Risk Reduction 

URP UN-Habitat Urban Resilience Programme 

USAID United States Agency for International Development 
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Anexo II. Descrição das Dimensões e indicação dos respetivos Objetivos e 
Indicadores do CRI. Adaptado de City Resilience Index - Understanding and 
Measuring City Resilience (Arup & The Rockefeller Foundation, 2016) 

Dimensão Saúde e Bem-Estar 

Esta dimensão está relacionada com as pessoas, com a saúde e bem-estar de todos os que vivem ou trabalham 
na cidade. Tem como objetivo avaliar o grau de satisfação das necessidades básicas (alimento, água e abrigo), 
particularmente em tempos de crise, bem como a cidade suporta diversas oportunidades de subsistência, 
incluindo acesso a investimento para negócios e bem-estar social. Por fim, esta dimensão avalia se a cidade 
tem capacidade de salvaguardar a saúde dos cidadãos no dia-a-dia e em casos de emergência. 

Objetivos e Indicadores 

1. Vulnerabilidade Humana Mínima: relacionado com o nível a que as necessidades básicas de todos são 
satisfeitas. 
1.1. Alojamento seguro e acessível; 
1.2. Fornecimento adequado e acessível de energia; 
1.3. Acesso inclusivo a água potável segura; 
1.4. Saneamento efetivo; 
1.5. Fornecimento suficiente e acessível de alimento. 

 
2. Diversidade de Meios de Subsistência e Emprego:  relacionado com a capacidade de a cidade oferecer 

diversas oportunidades e mecanismos de suporte aos seus cidadãos de forma a permitir o seu 
desenvolvimento e sobrevivência em tempos de crise. 
2.1. Políticas de trabalho inclusivas; 
2.2. Aptidões e treino pertinentes; 
2.3. Desenvolvimento e inovação do comércio local; 
2.4. Mecanismos de suporte financeiro; 
2.5. Diversidade na proteção de meios de subsistência após um choque. 

 
3. Salvaguarda da Vida e Saúde Humana Eficientes:  relacionado com a disponibilidade de instalações de 

saúde e serviços integrados, bem como serviços de emergência responsivos. 
3.1. Sistemas de saúde pública robustos; 
3.2. Acesso adequado a cuidados de saúde de qualidade; 
3.3. Cuidados médicos de emergência; 
3.4. Resposta eficaz dos serviços de emergência. 

 

Dimensão Economia e Sociedade 

Esta dimensão está relacionada com a organização das cidades, como os sistemas sociais e económicos 
permitem que a população viva pacificamente e em espírito de comunidade. Nesta dimensão, incluem-se os 
sistemas que fazem cumprir a lei e a ordem e os que asseguram a gestão fiscal. O ambiente da cidade que cria 
uma identidade coletiva e suporte mútuo também é considerado, sendo que os espaços abertos e a herança e 
património cultural desempenham um papel muito importante. Esta componente só é possível quando as 
necessidades fisiológicas são satisfeitas através da provisão dos níveis básicos de alimento, água, saneamento, 
energia e abrigo. 

Objetivos e Indicadores 

4. Identidade Coletiva e Suporte Mútuo: observável pelo envolvimento comunitário, redes sociais fortes e 
integração social. 
4.1. Suporte à comunidade local; 
4.2. Comunidades coesas; 
4.3. Forte identidade com a cidade e a sua cultura; 
4.4. Cidadão ativamente empenhados. 

 
5. Segurança e do Estado de Direito Abrangentes: instituir um sistema de justiça transparente baseado em 

princípios éticos promove a cidadania na vida diária e é fundamental para manter a ordem em eventos de 
stress social.  
5.1. Sistema eficaz na dissuasão do crime; 
5.2. Prevenção proativa da corrupção; 
5.3. Policiamento competente; 
5.4. Justiça civil e criminal acessível. 

 



88 

6. Economia Sustentável: um sistema económico robusto é fundamental para a sustentabilidade do 
investimento na cidade e para a criação de fundos de contingência, melhorando a capacidade de resposta 
das cidades. 
6.1. Correta gestão das finanças públicas; 
6.2. Planeamento de continuidade de negócio abrangente; 
6.3. Base económica diversificada; 
6.4. Ambiente de negócios atrativo; 
6.5. Forte interação com as economias regionais e globais. 

 

Dimensão Infraestruturas e Ecossistemas 

Esta dimensão está relacionada com o local, a qualidade das infraestruturas e dos ecossistemas que protegem, 
providenciam serviços e ligam os cidadãos. A continuidade de serviços críticos face a choques e stresses, 
nomeadamente abastecimento de água, distribuição de energia e gestão de resíduos sólidos e os sistemas de 
transporte, são também importantes nesta dimensão. 

Objetivos e Indicadores 

7. Exposição e Fragilidade reduzidas: relaciona-se com o conhecimento abrangente dos perigos e riscos a 
que a cidade está exposta, a forma como este conhecimento é utilizado no desenvolvimento de estratégias 
integradas para proteger fisicamente a cidade, em combinação com a gestão ambiental, design robusto e 
manutenção de infraestruturas artificiais, e aplicação de regulamentos e códigos ao edificado. 
7.1. Mapeamento dos perigos e exposição abrangente; 
7.2. Códigos, normas e aplicações apropriados; 
7.3. Ecossistemas protetores geridos de forma eficaz; 
7.4. Infraestruturas de proteção robustas. 

 
8. Prestação Efetiva de Serviços Críticos: resulta de uma gestão ativa e manutenção dos ecossistemas, 

da diversidade de prestações, capacidade de redundância, e manutenção adequada de serviços de 
utilidade pública, combinado com planos de contingência robustos. 
8.1. Administração efetiva dos ecossistemas; 
8.2. Infraestruturas flexíveis; 
8.3. Manter capacidade de reserva; 
8.4. Manutenção e continuidade diligentes; 
8.5. Continuidade adequada para infraestruturas e serviços críticos. 

 
9. Mobilidade e Comunicações fiáveis: de forma a criar uma conetividade diária entre locais, pessoas e 

serviços. Resulta de uma diversa e acessível rede multimodal de transportes e tecnologias de informação 
e comunicação, bem como planos de contingência. 
9.1. Rede de transportes diversa e acessível; 
9.2. Operação e manutenção efetivas dos transportes; 
9.3. Tecnologias de comunicação fiáveis; 
9.4. Redes tecnológicas seguras. 

 

Dimensão Liderança e Estratégia 

Esta dimensão está sustentada pelo conhecimento. Uma cidade resiliente aprende pelo passado e toma as 
ações necessárias com base em evidências.  Daí, uma cidade necessidade de uma liderança efetiva e de uma 
correta gestão urbana através de uma governança inclusiva, envolvendo governos, empresas e a sociedade 
civil, com decisões tomadas com base em evidências. Uma cidade deve, também, fortalecer os seus 
stakeholders concedendo-lhes acesso a informação e educação, de forma a que os indivíduos e organizações 
possam proceder de forma correta. É fundamental assegurar o desenvolvimento integrado da cidade de forma 
a que haja um alinhamento entre a visão da cidade e as estratégias setoriais e projetos individuais.  

Objetivos e Indicadores 

10. Gestão e Liderança eficientes: a liderança é um fator chave para encorajar os indivíduos e as 
comunidades a tomar iniciativas em tempos desafiantes. Isto é conseguido através da consulta de múltiplos 
stakeholders, tomada de decisões com base em evidência e ações de redução de risco. 
10.1. Governo com tomadas de decisão apropriadas; 
10.2. Coordenação efetiva com outros órgãos governamentais; 
10.3. Colaboração proativa de múltiplos stakeholders; 
10.4. Monitorização e avaliação do risco abrangente; 
10.5. Gestão governamental de emergências abrangente. 
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11. Stakeholders capacitados: capacitar os indivíduos e as comunidades com conhecimento sobre o que 
fazer em caso de eventos inesperados. Desta forma, os stakeholders estão melhor posicionados para atuar, 
aprender e adaptarem-se.  
11.1. Educação adequada para todos; 
11.2. Ampla consciencialização e preparação da comunidade; 
11.3. Mecanismos eficientes de envolvência das comunidades com o governo; 
 

12. Planeamento Integrado do Desenvolvimento: planeamento integrado de planos cria uma ferramenta 
formal para lidar com assuntos interdisciplinares como as alterações climáticas, a redução do risco de 
desastre ou a reposta de emergência. Este planeamento é regulado pela existência de uma visão, de uma 
estratégia integrada, e planos regularmente revistos e atualizados por grupos interdisciplinares. 
12.1. Monitorização e gestão de dados da cidade abrangente; 
12.2. Processo de planeamento consultivo; 
12.3. Uso do solo e zonamento apropriados; 
12.4. Processo de aprovação de planos robusto. 
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Anexo III. Sugestão de procedimento para a quantificação dos indicadores de 
desempenho para avaliação da resiliência urbana face a eventos extremos de 
precipitação propostos 

Indicador Procedimento sugerido 

I1 

A partir da análise do relatório do estado da simulação (Status Report) na ferramenta SWMM 
obtém-se o valor de caudal pluvial total afluente ao sistema (Wet Weather Inflow), bem como 
o valor de caudal extravasado (Flooding Loss), em litros. Procede-se ao quociente entre estes 
valores para a quantificação do indicador. 

I2 

A partir da introdução dos resultados da simulação na ferramenta BASEMENT através do 
plugin Crayfish (dedicado para a visualização de séries temporais em malhas 
computacionais), aplica-se o comando Extract Contours de forma a obter polígonos 
correspondentes a alturas de água, num dado tempo de simulação, devendo considerar-se o 
tempo correspondente à situação crítica. Desta forma, torna-se necessário atribuir um limite 
inferior de altura de água a partir do qual se considera existir uma área inundada. Pode ainda 
definir-se uma área mínima dos polígonos ou uma altura de água máxima a considerar, de 
forma a não contabilizar eventuais erros de topografia da malha. Assim, calculando o 
somatório das áreas a considerar obtém-se a área total inundada e procede-se ao quociente 
com a área total da malha para quantificar o indicador (área total suscetível de inundação). 

I3 

O procedimento para a quantificação deste indicador é, em parte visual. Desta forma, basta 
identificar durante quanto tempo se atinge a altura de água mínima definida para o Indicador 
2. Procedendo ao quociente entre este valor e o tempo total de precipitação quantifica-se o 
indicador. 

I4 

Através da aplicação de ferramentas SIG, intersecta-se os polígonos de inundação definidos 
anteriormente com os polígonos correspondentes aos edifícios, delineados na construção da 
malha computacional, de forma a obter o nº de edifícios afetados. Procedendo, então, ao 
quociente entre este valor e o número total de edifícios obtém-se a quantificação do indicador. 

I5 

A partir da análise aos serviços da área em estudo, procede-se à identificação daqueles que 
são afetados diretamente pelo evento considerado. Adicionalmente, analisando as 
interdependências estabelecidas no processo de caraterização dos serviços, quantificam-se 
os serviços afetados por interdependência face a serviços que são afetados diretamente pelo 
evento considerado. Desta forma, o indicador é quantificado através do quociente entre o total 
de serviços afetados, diretamente ou por interdependência, e o número total de serviços 
considerados. 
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Anexo IV. Parâmetros das curvas IDF considerados no PGDL de acordo com a 
“Análise de fenómenos extremos. Precipitações intensas em Portugal 
Continental” (Brandão, et al., 2001) 
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Anexo V. Valores utilizados para a quantificação dos indicadores de 
desempenho face aos cenários simulados. 

Cenário 1 

I1 

Caudal Pluvial Afluente = 155.134 x 10^6 L 

Caudal Extravasado = 0.124 x 10^6 L 

I1 = 0.1%  

I2 

Área entre 0.10 e 0.3 m = 47776 m2 

Área total inundável = 4048880 m2 

I2 = 1.2%  

I3 

Tempo Início = 2.2 h 

Tempo Final = 4.2 h 

Tempo do evento de precipitação = 4 h 

I3 = 50.4%  

I4 

Edifício afetados = 283  

Edifícios totais = 10911  

I4 = 2.6%  

I5 

Nº de serviços afetados = 0  

Nº total de serviços analisados = 18  

I5 = 0%  

IIRU 

𝑰𝑰𝑹𝑼 =
∑ 100 - ( p

i
 × Ii )

n
i=1

n
 𝒄𝒐𝒎𝒐 p

𝟏
= p

𝟐
= ⋯ = p

𝟓
= 𝟏 𝒆 𝒏 = 𝟓 

 

𝑰𝑰𝑹𝑼 =
𝟓 × 𝟏𝟎𝟎 − (𝟎. 𝟏 + 𝟏. 𝟐 + 𝟓𝟎. 𝟒 + 𝟐. 𝟔 + 𝟎)

𝟓
= 𝟖𝟗. 𝟏 

 

Cenário 2 

I1 

Caudal Pluvial Afluente = 277.093 x 10^6 L 

Caudal Extravasado = 11.878 x 10^6 L 

I1 = 4.3%  

I2 

Área com altura de água entre 0.10 e 0.60 m 
= 

436591.1 m2 

Área total inundável = 4048880 m2 

I2 = 10.8%  

I3 

Tempo Início = 1.42 h 

Tempo Final = 5.00 h (tempo final do período de simulação) 

Tempo do evento de precipitação = 4 h 

I3 = 89.6%  

I4 

Edifício afetados = 1924  

Edifícios totais = 10905  

I4 = 17.6%  

I5 

Nº de serviços afetados = 6 
Interfaces de Transportes Públicos, Metro, 
Recolha de Resíduos, Tratamento de 
Águas Residuais, Drenagem Urbana e Rio 

Nº total de serviços analisados = 18  

I5 = 33.3%  

IIRU 

𝑰𝑰𝑹𝑼 =
∑ 100 - ( p

i
 × Ii )

n
i=1

n
 𝒄𝒐𝒎𝒐 p

𝟏
= p

𝟐
= ⋯ = p

𝟓
= 𝟏 𝒆 𝒏 = 𝟓 

 

𝑰𝑰𝑹𝑼 =
𝟓 × 𝟏𝟎𝟎 − (𝟒. 𝟑 + 𝟏𝟎. 𝟖 + 𝟖𝟗. 𝟔 + 𝟏𝟕. 𝟔 + 𝟑𝟑. 𝟑)

𝟓
= 𝟔𝟖. 𝟗 
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Cenário 3 

I1 

Caudal Pluvial Afluente = 163.621 x 10^6 L 

Caudal Extravasado = 0.446 x 10^6 L 

I1 = 0.3 %  

I2 

Área com altura de água entre 0.10 e 0.60 
m = 

83328 m2 

Área total inundável = 4048880 m2 

I2 = 2.1 %  

I3 

Tempo Início = 1.8 h 

Tempo Final = 4.2 h 

Tempo do evento de precipitação = 4 h 

I3 = 60.4 %  

I4 

Edifício afetados = 550  

Edifícios totais = 10911  

I4 = 5.0 %  

I5 

Nº de serviços afetados = 0  

Nº total de serviços analisados = 18  

I5 = 0 %  

IIRU 

𝑰𝑰𝑹𝑼 =
∑ 100 - ( p

i
 × Ii )

n
i=1

n
 𝒄𝒐𝒎𝒐 p

𝟏
= p

𝟐
= ⋯ = p

𝟓
= 𝟏 𝒆 𝒏 = 𝟓 

 

𝑰𝑰𝑹𝑼 =
𝟓 × 𝟏𝟎𝟎 − (𝟎. 𝟑 + 𝟐. 𝟏 + 𝟔𝟎. 𝟒 + 𝟓. 𝟎 + 𝟎)

𝟓
= 𝟖𝟔. 𝟒 

 

Cenário 4 

I1 

Caudal Pluvial Afluente = 291.59 x 10^6 L 

Caudal Extravasado = 41.99 x 10^6 L 

I1 = 14.4%  

I2 

Área com altura de água entre 0.10 e 0.60 
m = 

481760 m2 

Área total inundável = 4048880 m2 

I2 = 11.90%  

I3 

Tempo Início = 1.35 h 

Tempo Final = 5.00 h (tempo final do período de simulação) 

Tempo do evento de precipitação = 4 h 

I3 = 91.3%  

I4 

Edifício afetados = 1958  

Edifícios totais = 10911  

I4 = 17.9%  

I5 

Nº de serviços afetados = 6 
Interfaces de Transportes Públicos, Metro, 
Recolha de Resíduos, Tratamento de Águas 
Residuais, Drenagem Urbana e Rio 

Nº total de serviços analisados = 18  

I5 = 33.3%  

IIRU 

𝑰𝑰𝑹𝑼 =
∑ 100 - ( p

i
 × Ii )

n
i=1

n
 𝒄𝒐𝒎𝒐 p

𝟏
= p

𝟐
= ⋯ = p

𝟓
= 𝟏 𝒆 𝒏 = 𝟓 

 

𝑰𝑰𝑹𝑼 =
𝟓 × 𝟏𝟎𝟎 − (𝟎. 𝟑 + 𝟐. 𝟏 + 𝟔𝟎. 𝟒 + 𝟓. 𝟎 + 𝟎)

𝟓
= 𝟔𝟖. 𝟐 

 


