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https://www.publico.pt/2014/05/20/ciencia/noticia/o-
inverno-deixou-uma-prenda-aos-arqueologos-numa-praia-
de-esposende-1636792

[…] em troca do areal que 
roubou, o mar deixou uma 
oferenda preciosa aos 
arqueólogos e 
historiadores: mais de 900 
fragmentos da época 
romana, peças de madeira 
do navio holandês […] 

https://www.publico.pt/2014/05/20/ciencia/noticia/o-inverno-deixou-uma-prenda-aos-arqueologos-numa-praia-de-esposende-1636792


[…] embora tenham vindo a manter os antigos sistemas dunares, as largas praias arenosas que existiam 
entre o rio Lima e o rio Cávado têm vindo a dar lugar, de forma ainda mais pronunciada desde o final 
da década de 1980, a praias mistas de areia-cascalho ou com cúspides de seixos. […] 

https://pt-br.facebook.com/mergulho.historia/posts/161275858058240

Hipótese: A areia removida pela tempestade cobria os destroços dos navios afundados e por isso 
chegou depois deles. 

Esta hipótese é defendida por hidrologistas que dizem que as praias cresceram como consequência da 
desmatação para fazer pastagens. 

Se aceitarmos esta teremos que aceitar que a resposta à “emergência climática” tem muitas escalas de 
tempo. A da atmosfera é de décadas, mas o litoral vai responder aos temporais e à gestão do território!

https://pt-br.facebook.com/mergulho.historia/posts/161275858058240
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Dia mundial da água, Cascais, 2007
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MOHID Water – Coastal Hydrodyamics



MOHID Water - Tsunamis













Results – Sacavém downtown flooding



Que água é essa que faz as Cheias?

É a mesma que bebemos e que os agricultores usam para regar. 
Enquanto não soubermos falar esta, que é usada em cada dia, não 
saberemos falar da água que causa problemas na escala da década ou 
do século.



Crop water
requirements

3. SENSYF

Farmer gets
recomendations of the
irrigation scheduling
and ammout of water
to be applied during the
following week

Crop development 
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Irrigation DSS



2. FIGARO
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Previsão

Farmer gets recommendation of
the irrigation scheduling and the
amount of water to be applied
during the following week

Precision Agriculture



Soil water storage
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Temos Produtos

• E agora, como é que vamos atacar a Emergência Climática em zonas 
costeiras?



Aljubarrota - 1385 1498



Caravela de Colombo e Barco Chinês da mesma época



https://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_presence_in_Asia

Ano de 1550

Ano de 1630

Porque não foram os Chineses a fazer a carta 
da Europa?

https://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_presence_in_Asia


Forte de S. João da Mina (sec. XV)

https://en.wikipedia.org/wiki/Elmina_Castle

Mapa do sec. XVI

Um objetivo só se mantém por um 
período longo se se pagar a si próprio.

https://en.wikipedia.org/wiki/Elmina_Castle




Como proteger as zonas costeiras?

• Conhecendo-as, i.e., conhecendo o oceano, a plataforma e as afluências 
provenientes de terra em todas as escalas espaciais e temporais 
relevantes!

• Criando um “S. João da Mina” (ou muitos)

• Como organizar:
• Colab +Atlântico, 
• AIR Centre,
• PT-Space
• Universidades,
• IPMA,
• IH,
• Empresas.


