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70 anos de investigação e inovação em Hidráulica e Ambiente:
orgulho no passado, responsabilidade no futuro

Maria Helena Alegre

Diretora de Departamento

Em 2018 o Departamento de Hidráulica e Ambiente do LNEC celebrou o seu 70º aniversário. 70 anos de história que nos motivam, tendo a
nossa atividade sido reconhecida amplamente a nivel nacional e internacional. Este legado responsabiliza-nos também na criação do futuro,
na intervenção do LNEC enquanto Laboratório de Estado nas áreas da Hidráulica e Ambiente, e na formação de jovens investigadores que vão
reforçar os quadros das entidades gestoras ou desenvolvem carreiras de investigação e consultoria em Portugal e no mundo.
2018 foi também um ano ilustrativo da nossa atividade, com um vasto conjunto de projetos excecionais, financiados por clientes e por
múltiplas agências nacionais e internacionais. Partilho convosco uma seleção dos melhores e mais diversos, que mereceram o nosso destaque
no sítio de internet do departamento (www.lnec.pt/hidraulica-ambiente/pt/). Partilho ainda alguns indicadores do Departamento em 2018.
Esperamos que os nossos leitores desfrutem e nos fiquem a conhecer um pouco melhor. Poderão acompanhar ainda a nossa atividade através
das nossas newsletters, iniciadas em 2018 e disponíveis no portal do LNEC.

Do ponto de vista funcional o DHA está organizado em cinco unidades:
• Núcleo de Engenharia Sanitária
• Núcleo de Estuários e Zonas Costeiras
• Núcleo de Portos e Estruturas Marítimas
• Núcleo de Recursos Hídricos e Estruturas Hidráulicas
• Grupo de Tecnologias da Informação em Água e Ambiente
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Co-ReSyF – Coastal Waters Research Synergy Framework
Objetivos
O Co-ReSyF é uma iniciativa estratégica financiada pela
Comissão Europeia, que tem como objetivo suportar o
desenvolvimento da investigação costeira através de dados de
satélite. Visa a criação de uma plataforma online para apoiar
aplicações que utilizam dados de observação da Terra (por
exemplo, determinação da batimetria e da altimetria).

Resultados

Financiador
European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
under grant agreement No 687289

• Plataforma amigável na cloud para promover o uso de dados
de deteção remota em múltiplas atividades de investigação.
• Um conjunto de aplicações costeiras integradas na
plataforma Co-ReSyF:
• Determinação da batimetria usando imagens SAR;
• Determinação da batimetria, classificação de habitats
benticos e qualidade da água usando sensores óticos;
• Deteção de navios e de derrames de óleo;
• Altimetria costeira.

http://co-resyf.eu/
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Lis-Water - Centro Internacional de Lisboa para a Água
Missão
O LIS-Water é um centro de excelência dedicado às
políticas públicas, regulação, e gestão de serviços de água
e recursos hídricos associados. Pretende contribuir para
melhores serviços de águas e responder aos desafios
decorrentes do facto de a água ser uma das principais
prioridades mundiais, reconhecidas pelos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
É uma iniciativa promovida pelo Laboratório Nacional de
Engenharia Civil em parceria com diversas organizações
internacionalmente reconhecidas, portuguesas e
estrangeiras.

Principais linhas de atuação
Financiadores
European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
under grant agreement No 763562

www.lis-water.org/
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Investigação e inovação;
Educação, formação e capacitação;
Reflexão e aconselhamento estratégico;
Apoio à indústria e startups;
Comunicação e participação social.
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Verão marítimo

Inverno marítimo

Produção de mapas de descritores de agitação marítima
na costa de Portugal Continental
Objetivos
• Desenvolvimento e análise de um conjunto
de descritores da agitação marítima na
zona costeira de Portugal Continental e seu
mapeamento em formato shapefile.
• Caracterização destas grandezas nos
períodos de verão marítimo (de abril a
setembro) e inverno marítimo (de outubro
a março).

Resultados

Cliente
Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

• Desenvolvimento de uma base de dados de 37 anos (1979 a 2015) da simulação da agitação
marítima na costa continental Portuguesa, utilizando um modelo de agitação marítima para
o Atlântico Norte e o seu downscaling para a costa Portuguesa.
• Conjunto de descritores da altura significativa, período e direção das ondas.
• Integração no Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional (PSOEM).

www.lnec.pt/hidraulica-ambiente/
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PROPeR - ROad runoff Pollution management
and mitigation of environmental Risks
Objetivos
O PROPeR reúne e analisa conhecimento sobre as
características das escorrências rodoviárias e avalia seus
possíveis impactos em massas de água e ecossistemas
associados. Esta abordagem é crucial para informar os
decisores, identificar riscos e avaliar a necessidade de construir
sistemas de tratamento para mitigação de impactos.

Resultados do projeto

Financiador

• Avaliação do potencial de 4 modelos de previsão da qualidade das águas de
escorrência de estradas;
• Metodologias para avaliar a vulnerabilidade de massas de água recetoras de
escorrências rodoviárias;
• Apoio à decisão sobre a necessidade de medidas de minimização de impactos;
• Sistemas construídos - melhores práticas “blue and green” - para controlo da
poluição rodoviária durante a construção e operação de estradas.

http://proper-cedr.eu/
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iEQTA - iniciativa em Energia, Qualidade e Tratamento de Água
Objetivos
Promover a sustentabilidade e resiliência das estações de
tratamento de águas residuais e dos serviços urbanos de água.
Apoiar as entidades gestoras de ETAR na melhoria contínua do
desempenho e na gestão patrimonial destas infraestruturas e
na capacitação dos seus técnicos e da organização.
Promover e facilitar a partilha de conhecimento e experiências
entre os participantes desta Iniciativa.

Resultados

Financiadores
Entidades gestoras das estações de
tratamento de águas residuais

http://ieqta.lnec.pt/

Tema ETAR
Avaliação e melhoria do desempenho das operações e processos de tratamento de ETAR em termos de
eficácia e fiabilidade, eficiência energética, gestão de lamas e valorização de recursos (água, energia, fósforo).
Tema GPI
Capacitação no desenvolvimento e implementação de planos de gestão patrimonial de infraestruturas de
tratamento de águas residuais.
Tema Formação
Formação em tratamento de água residual, tratamento convencional e avançado e estratégias de
abordagem aos novos desafios.
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PROTOCOL - Protección de frentes urbanos
costeros frente al calentamiento global
Objetivos
Desenvolvimento de uma metodologia de cálculo para o
projeto de obras de proteção costeira em frentes urbanas.
Estabelecer recomendações técnicas com base na
quantificação:
1. dos agentes e ações intervenientes, considerando as
suas diferentes escalas e os cenários esperados do
aumento do nível do mar;
2. do risco na frente urbana;
3. do galgamento em função dos tipos de proteção e dos
cenários fornecidos.
Aplicação a 3 trechos costeiros.

Resultados seleccionados

Financiadores

• Análise da variação da resposta morfodinâmica associada a cenários
de alteração climática e a variações dos padrões climáticos.
• Mapa de riscos dos trechos de costa analisados em função dos
diferentes cenários e dos objetivos de proteção.
• Avaliação experimental da transformação da energía para diferentes
cotas de coroamento e diferentes agentes forçadores: ondas, grupos
de ondas, nível do mar e vento.

https://gdfa.ugr.es/protocol/
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iAFLUI - iniciativa nacional para o controlo de AFLUências Indevidas
Objetivos
O iAflui é um projeto colaborativo para apoiar a implementação
do PENSAAR2020 e das políticas políticas públicas associadas
ao POSEUR.
Visa a capacitação das entidades participantes para a melhoria
da eficiência dos seus sistemas de águas residuais.

Resultados selecionados

Financiadores
Entidades gestoras dos
sistemas de água

• Desenvolvimento de 13 Planos de Controlo das Afluências
Indevidas pelas 13 Entidades Gestoras participantes;
• 13 auditorias realizadas pelo LNEC a locais de medição em
coletores de águas residuais;
• 11 Seminários internos realizados pelas Entidades Gestoras;
• 1 fórum aberto à comunidade técnica com 150 participantes.

http://iaflui.lnec.pt/
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OSOM+ - Observação Sistemática de Obras Marítimas
Objetivos
Visa o acompanhamento do comportamento
das estruturas e a recomendação de
intervenções de manutenção em tempo útil e
oportuno.
É aplicado a estruturas marítimas ao longo da
costa de Portugal continental.

Resultados

Financiador
Laboratório Nacional
de Engenharia Civil, I.P.

www.lnec.pt/hidraulica-ambiente/

Inclui 4 componentes principais, para cada estrutura:
• inspeções visuais periódicas;
• inspeções aéreas periódicas, com um VANT/drone;
• base de dados ANOSOM-GIS, para armazenar e/ou consultar
informações obtidas nas campanhas de observação e diagnosticar
os Estados Atual, de Evolução e de Risco da estrutura;
• aplicação informática móvel, portátil, para preenchimento em
tempo real e visualização das informações da base de dados.
Departamento de Hidráulica e Ambiente
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Mosaic.pt - Análise do risco de inundação costeira para
comunidades seguras e desenvolvimento sustentável
Objetivos
Desenvolvimento de um quadro de referência inovador de apoio
à gestão do risco de inundação na zona costeira, integrando
modelos de previsão e monitorização em tempo real in-situ
e remota do processo de inundação, e tendo em conta as
diferentes dimensões da vulnerabilidade do território.

Inovação

Financiador

http://mosaic.lnec.pt/

• Base de dados de informação detalhada de eventos de inundação históricos.
• Identificação de tipologias costeiras, ligando o perigo e os impactos.
• Metodologia baseada em múltiplas fontes de informação para previsão do
perigo de inundação.
• Criação e operação de um sistema em tempo real da emergência de inundação.
• Avaliação de lacunas e boas práticas na resiliência das comunidades locais.
• Instrumentos para melhor prevenção, mitigação, resposta e recuperação.
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Barragem de Fierza, Albânia - Estudo e modelação
dos descarregadores N.º3 e N.º4
Objetivos
• Estudar as causas dos problemas observados ao longo de
40 anos de operação e analisar soluções adequadas para
sua mitigação.
• Desenvolvimento de estudos em modelo físico (escala
1:80) e modelo numérico dos descarregadores de cheias
n.º 3 e n.º 4 do aproveitamento hidroeléctrico de Fierza,
na Albânia.
• Análise detalhada relativa aos efeitos da operação dos
descarregadores na zona a jusante da barragem.

Estudos

Cliente
KESH

• Ensaios para caracterizar hidraulicamente a zona de dissipação de
energia associada à operação dos dois túneis do descarregador de
cheias combinando a modelação física e numérica.
• Estudar as causas dos problemas existentes e analisar soluções
adequadas para sua mitigação.
• Avaliar o desempenho de obras de proteção da solução proposta
na área a jusante desta barragem.

http://www.lnec.pt/hidraulica-ambiente/
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OPENCoastS – Previsão da circulação costeira a pedido
Objetivos
O serviço OPENCoastS monta sistemas de previsão de
circulação para zonas selecionadas pelo utilizador e mantém-nos
em funcionamento operacional diariamente.
Gera previsões de níveis de água e velocidades 2D para períodos
de 48 horas, com base em simulações numéricas detalhadas dos
processos físicos relevantes.

Resultados
• 1º serviço mundial de previsão a pedido,
com acesso aberto suportado pela EOSC;
• 175 utilizadores em 5 continentes;
• 137 aplicações costeiras e estuarinas.

Financiadores
European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
under grant agreement No 777536

http://opencoasts.lnec.pt/
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RESCCUE - RESilience to cope with Climate Change in
Urban arEas: a multisectorial approach focusing on water
Objetivos
Disponibilizar ferramentas e modelos práticos e inovadores aos
gestores de infraestruturas e de serviços urbanos (água e águas
residuais, energia, transportes, limpeza urbana).
Melhorar a resposta aos desafios das alterações climáticas e
contribuir para a transição para cidades mais resilientes.
Facultar instrumentos para a avaliação da resiliência urbana, numa
perspetiva multissectorial e para cenários climáticos atuais e
futuros.
Apoiar a decisão de gestores municipais e operadores de sistemas
urbanos nas melhores opções de investimentos a realizar para
responder a situações futuras.

Resultados

Financiadores
European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
under grant agreement No 700174

• Conjunto de instrumentos inovadores para a avaliação,
planeamento e gestão da resiliência urbana visando apoiar as
cidades na sua estratégia de adaptação às alterações climáticas
e na sua capacidade atual de responder à emergência.
• Validação dos modelos e aplicações em 3 cidades,
representativas da diversidade climática e caracteristicas
urbanas na Europa: Barcelona, Lisboa e Bristol.

www.resccue.eu/resccue-project
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Departamento de Hidráulica e Ambiente
101 colaboradores

2018

42 doutorados

25 doutorandos

Balanço de género
(% H/M): 44/56
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