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Avaliação das Alterações Climáticas 
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PORTO DE VALÊNCIA

PORTO DE AVEIRO

PORTO DE BORDEAUX

Mediterrâneo

Atlântico

Golfo de 
Gasconha

Porto de 
Valência

Porto de      
Aveiro

Porto de 
Bordeaux

Grande Porto 
Europeu

Influência do 
Estuário

Porto Interior  
em Estuário

· Ondas de calor
· Marés meteorológicas

· Correntes
· Ondas de calor

· Inundações
· Quedas de fluxo a montante
· Ondas de calor
· Variações na salinidade

ZONA CLIMÁTICA PARÂMETROS CRÍTICOS

ESTUDOS
DE CASOS3

Data do início: 01/10/2019
Data final: 30/9/2022

OBJECTIVO

O objectivo de ECCLIPSE é desenvolver um quadro comum para avaliar os 
impactos associados às alterações climáticas e à adaptação a esses 
impactos nos portos do espaço SUDOE.

Os principais resultados do projecto serão:

• O desenvolvimento e implementação de uma metodologia comum 
para garantir a consistência dos resultados a obter em cada porto, 
utilizando os mesmos critérios técnicos e científicos, de modo que 
as conclusões tiradas sejam consistentes para toda a rede portuária. 
Isto facilita a extensão da aplicação a outros portos europeus.

• ECCLIPSE proporcionará os mecanismos para a concepção e 
implementação das medidas de adaptação dos portos às alterações 
climáticas. Estas medidas terão uma base científica comum para 
toda a rede portuária europeia. 

• Finalmente, os resultados das projecções climáticas serão 
armazenados numa base de dados climática por porto, o que 
permitirá o estudo da evolução do impacto das alterações climáticas 
em locais específicos aquando do planeamento e concepção de 
novas infra-estruturas portuárias.

Projecto co-financiado pelo Programa 
Interreg Sudoe através do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER)

Orçamento:

€ 1.045.253
Orçamento FEDER:

€ 783,940
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