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Fig. 5.1 - A análise dos maregramas de Cascais referentes ao período 1882-1987 revela que a elevação média do 

nível relativo do mar foi da ordem de 1,3 mm/ano. Apesar dos valores da elevação serem pequenos, as 
consequências na faixa costeira podem atingir amplitudes consideráveis. (Extraído de Dias & Taborda, 1988)  

 
Fig. 5.2 - Na série maregráfica de Cascais é possível definir 2 domínios: um até 1920 e outro desde essa data até 

à actualidade (em que a tendência de subida do nível relativo do mar tem sido de 1,7 mm/ano). Considerando 
que existe um desfasamento de cerca de 18 anos no efeito de variação da temperatura atmosférica sobre o 
oceano (e, consequentemente, sobre o nível do mar), e que a "Pequena Idade do Gelo" teria terminado no 
final do século passado, é possível que a inflexão de comportamento assinalada esteja relacionada com o final 
da oscilação climática aludida. (Extraído de Dias & Taborda, 1988, 1992) 
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Fig. 5.3 - A comparação da variação do nível médio do mar em Cascais (utilizando o método das médias móveis 

com uma "janela" de 5 anos) com a variação da temperatura superficial do Atlântico Norte (utilizando o 
mesmo método) sugere que grande parte da elevação do nível do mar em Portugal é devida à expansão 
térmica do oceano. (Extraído de Dias & Taborda, 1988, 1992) 
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Fig. 5.5 - Esquema da localização das principais barragens espanholas e portuguesas da bacia hidrográfica do rio 

Douro. As 64 barragens existentes têm uma capacidade de armazenamento de 8 165 x 106m3. (Extraído de 
"Monografias Hidrológicas ...", 1986) 
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Fig. 5.6 - Esquema da localização das principais barragens da bacia hidrográfica do rio Mondego, que têm uma 

capacidade de armazenamento de 540 x 106m3.             (Extraído de "Monografias Hidrológicas ...", 1986) 

 
Fig. 5.7 - Os volumes dragados na parte jusante do rio Douro têm atingido quantitativos muito importantes na 

última década. As dragagens nos troços vestibulares dos rios são parcialmente responsáveis pelos déficites de 
abastecimento sedimentar ao litoral e, consequentemente, pelo recuo da linha de costa. 
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Fig. 5.8 - Em grande parte do litoral as estruturas 
naturais, que constituem as melhores defesas contra 
os efeitos da actuação dos temporais, estão 
extremamente degradadas. É o caso, 
nomeadamente, das dunas frontais, cujo efeito 
protector, inclusivamente dos terrenos interiores, é 
unanimemente reconhecido. Tal degradação está 
bem explícita nesta fotografia da zona da 
Vagueira, em que são visíveis múltiplos cortes 
eólicos (alguns dos quais assinalados com "C") e 
vários leques de galgamento oceânico (alguns dos 
quais assinalados com "g"). Note-se que a duna 
frontal é já quase inexistente. A fundo vê-se o 
núcleo urbano da Vagueira e o esporão de 
protecção (na altura o esporão sul não tinha sido 
ainda construído). Notem-se, ainda, os rodados dos 
veículos. Estes são, em grande parte, responsáveis 
pela degradação da situação (Foto A.Dias, 
13.MAR.90) 

 
 

 
Fig. 5.9 - Os cortes nas dunas (isto é, a debilitação das estruturas naturais costeiras), são efectuados, por vezes, 

no decurso da construção de obras pesadas de protecção costeira. É o caso deste grande corte, efectuado pelo 
trânsito de veículos pesados no decurso da construção do esporão de Mira S, e que nunca mais foi 
colmatado. Este corte tem vindo a ser ligeiramente aptofundado até ao presente pois é sistematicamente 
utilizado pelos veículos que pretendem aceder à praia. No caso de ocorrer um grande temporal existe a 
possibilidade deste corte ser aproveitado para a instalação de um grande galgamento oceânico, com 
inundação e salinização dos terrenos interiores. (Foto A.Dias, 4.MAR.88) 
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Fig. 5.10 - A construção de esporões não constitui uma solução verdadeiramente eficaz no que se refere à 

protecção da faixa costeira a médio e longo prazo. Estas estruturas transferem os problemas de erosão 
costeira para a zona a jusante, em geral de forma agravada. Esta figura representa esquematicamente a 
história de um campo de esporões.      (Extraído de Dias, 1988, adaptado de Pilkey et al, 1980) 
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Fig. 5.11 - Saga de um Paredão. (Extraído de Dias, 1988, adaptado de Pilkey et al, 1980) 

 
 


