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Luciano Lourenço nos 25 anos de Escuteiros da fundação do grupo de Alboraia (Valência), 
com a esposa Maria da Graça Lourenço, em 08/02/1995.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Companheiros de jornadas de investigação, 
o filho João Nuno Lourenço e o Tio Agostinho, em junho de 2000.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço, no Chile, na exposição de material de combate a incêndios florestais, 
na abertura de uma faixa de defesa da floresta contra incêndios florestais e 

visita a uma Corporação de Bombeiros, em 12/11/1995.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Num almoço do Dia de Corpo de Bombeiros de Macau, com a receção do Escudo de Armas do CB 
de Macau, estando representadas Delegações de Hong Kong, Província de Guangdong (RPC), 

Macau e a Escola Nacional de Bombeiros, Portugal, a 2 de maio de 1998.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Luciano Lourenço, em representação da ENB - Escola Nacional de Bombeiros, 
na recepção a Delegação de Bombeiros de Macau, em abril de 2000.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço na Visita 
do Presidente da República 
Mário Soares às instalações 
do NICIF, a 14/04/1994 e, ao 

lado, com o Ministro da 
Administração Interna Jorge 

Coelho e o Presidente da 
Liga dos Bombeiros 

Portugueses, Lourenço 
Batista, em 28/04/1997.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço numa Alocução 
durante um EPRIF - Encontros 

Pedagógicos sobre Risco de Incêndio 
Florestal, em 20/11/1995.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.





17

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 2

Luciano Lourenço, na Sessão de Encerramento do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos, 
a 20 de junho de 2019, no Instituto de Geografia, Campus Santa Mônica, 

da Universidade Federal da Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.

Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.

Luciano  Lourenço, numa das reuniões do PREFER - Space-baSed InformatIon Support for 
preventIon and recovery of foreSt fIreS emergency, desenvolvido por um 

consórcio de 8 instituições, oriundas de 5 países, em 04/06/2015.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Resumo

Procede-se a uma breve reflexão sobre as metodologias de avaliação da perigosidade, 
suscetibilidade e risco associados a diferentes tipos de condições atmosféricas adversas, 
no contexto do planeamento de emergência à escala municipal. A colaboração dos 
autores em diversos planos municipais de emergência desenvolvidos entre 2011 e 2014 
suscitou a realização de diferentes abordagens metodológicas, sendo aqui sucintamente 
apresentados alguns exemplos respeitantes a perigos como o nevoeiro, as tempestades ou 
as ondas de calor, avaliados em diferentes territórios municipais como o Funchal, Oeiras 
e Setúbal. É destacada a importância deste tipo de avaliação dever ser suportado por um 
conhecimento das características topoclimáticas dominantes nas áreas em estudo e 
apontam-se algumas possíveis soluções para algumas dificuldades que são comuns neste 
tipo de planos, nomeadamente, no que diz respeito à informação climática de suporte.

Palavras-chave: Planos Municipais de Emergência, riscos climáticos, climas locais, 
eventos extremos.

Abstract

Emergency Plans and Climatic Risks in Portugal: methods and lessons learned. In this 
chapter, we present some considerations about the methodologies for climatic hazard, 
susceptibility, and risk assessment associated with different types of adverse atmospheric 
situations in the context of emergency plans at the municipal level in Portugal. The 
experience in various municipal emergency plans developed between 2011 and 2014, led 
to the comprehension of different methodological approaches, with some brief examples 
of natural hazards such as fog, storms, or heat waves, in different territories such as Funchal 
(Madeira), Oeiras, and Setúbal. This type of assessment must be supported by a knowledge 
of the dominant topoclimatic characteristics of the areas. Possible solutions are pointed out 
for certain difficulties that are common in these types of planst.

Keywords: Emergency plans, climatic risks, local climates, extreme events.
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Introdução

Os Planos de Emergência de Proteção Civil Municipal em Portugal são atualmente 
elaborados de acordo com a Resolução n.º 30/2015 (Diretiva relativa aos Critérios e 
Normas Técnicas para a Elaboração e Operacionalização de Planos de Emergência de 
Proteção Civil) que revogou a Resolução n.º 25/2008 (Elaboração e Operacionalização 
de Planos de Emergência de Proteção Civil), e estabelecem, entre outras aspetos, que 
não os estritamente operacionais, a caracterização e tipificação dos riscos e as medidas de 
prevenção a adotar perante um evento extremo. Em 2009 foi publicado um guia para a 
produção de cartografia municipal de risco e para a construção de sistemas de informação 
geográfica de base municipal em matéria de riscos (Julião et al., 2009), um texto essencial 
do ponto de vista conceptual, metodológico e normativo.

No referido “Guia Metodológico”, identificam-se os perigos/riscos a considerar 
na análise e no grupo dos perigos naturais consta a categoria dedicada às “condições 
meteorológicas adversas” (Julião et al., 2009, p. 25), onde se incluem os “Nevoeiros, Nevões, 
Ondas de Calor e de Frio e as Secas”. As orientações são omissas em relação a outras 
condições atmosféricas adversas, que em Portugal têm ocasionado danos graves tanto 
nas populações como nos seus bens, como por exemplo as tempestades de vento e chuva 
intensa, as trovoadas e as DEA (Descargas Elétricas Atmosféricas). 

A classificação dos perigos associados à ocorrência de condições atmosféricas 
suscetíveis de causar danos devido à sua magnitude e/ou duração, deve ter em conta as 
escalas espacial e temporal dos eventos. Distinguem-se, assim; i) os perigos associados a 
eventos extremos de curta duração, minutos a dias, e que se registam das escalas micro 
à mesoclimática, como, por exemplo, as tempestades e as temperaturas extremas; ii) os 
perigos correspondentes a eventos de longa duração, intrasazonais a plurianuais, e das 
escalas sinóptica à mesoclimática (Shi, 2019), como a seca. Será preferível, assim, falar-se 
de condições atmosféricas adversas, de natureza meteorológica e/ou climática.

É neste contexto de avaliação e definição dos riscos de condições atmosféricas adversas 
que os autores deste texto apresentam alguns exemplos e propostas metodológicas 
decorrentes da sua participação entre 2011 e 2014 em “Planos de Emergência de Proteção 
Civil” e “Cartografia de riscos naturais”, elaborados para nove territórios municipais da 
Área Metropolitana de Lisboa e na Ilha da Madeira (Tabela I). 

A experiência foi rica, tanto em termos de execução desta parte dos planos (avaliação 
da perigosidade, suscetibilidade, e, por vezes, vulnerabilidade), como pela necessidade 
de retomar um corpo científico consolidado ao longo do último meio século de estudos 
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sobre os climas regionais e locais, publicados pela Escola Geográfica de Lisboa e dar-lhe 
aplicação prática na avaliação de riscos. 

Os perigos climáticos avaliados pela equipa foram aqueles que, pela sua natureza e/
ou possibilidade de registarem valores extremos, são potencialmente danosos para pessoas 
e bens, de acordo com necessidades das entidades responsáveis pela Proteção Civil nos 
diferentes territórios (Tabela I).

De acordo com o Julião et al. (2009), “[…] as cartas de risco devem identificar e 
localizar convenientemente os perigos […], permitindo proceder ao adequado enquadramento 
das dinâmicas naturais e antrópicas com tradução territorial […]” (p .35). A cartografia de 
suscetibilidade ao risco climático deverá, segundo o nosso ponto de vista, partir da noção 
de que o território não é climaticamente uniforme e que o conjunto de fatores geográficos 
(relevo, ocupação e cobertura do solo, proximidade a planos de água, continentalidade, 
entre outros), poderão determinar que cada elemento de paisagem apresente um 
comportamento climático diferenciado. Assumindo este pressuposto, antes de qualquer 
avaliação da perigosidade e dos elementos expostos, é muito importante proceder a uma 
análise das condições topoclimáticas no território municipal.

A dimensão territorial da escala local-topoclimática: as Unidades de Resposta 

Climática Homogénea (URCH)

Segundo Alcoforado (2010), a topoclimatologia está conotada com as escalas regional e local 
(tipicamente avalia a incidência climática em superfícies horizontais na ordem das dezenas de 

Região/Municípios
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Madeira e Porto Santo • • • • • •
Funchal • • • • • •

Porto Moniz • • • • • •
Ribeira Brava • • • • • •

Santana • • • • • •
São Vicente • • • • • •

Oeiras • • •
Setúbal • • • •

Sesimbra • • • •

Tabela i - Quadro síntese com os perigos analisados entre 2011 e 2014.
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quilómetros, na camada limite atmosférica) e estuda as interações entre os tipos predominantes 
de cobertura e ocupação do solo e a situação topográfica, com a dinâmica atmosférica da camada 
limite: “[…] e o “sinal” climático” resulta da integração de efeitos microclimáticos das áreas vizinhas, 
num mosaico de microclimas que se repete com uma certa regularidade” (p. 36).

Uma das formas de dar corpo a estes mosaicos climáticos locais é através da 
identificação de Unidades Morfoclimáticas (UMC) e dos tipos dominantes de ocupação e 
uso do solo que, associados, conduzem à identificação de Unidades de Resposta Climática 
Homogénea (URCH), ou Climatopos, que permitem uma caraterização climática 
conforme à diversidade territorial. 

As UMC correspondem a grandes tipologias de relevo com distintas respostas climáticas 
locais (serras e colinas, planaltos, planícies, vales e depressões), obtidas a partir da aplicação 
de critérios topográficos, altitudinais e morfológicos e tendo em atenção o seu significado 
no que refere aos fatores do clima à escala local. Este sistema de avaliação dos climas locais 
pode ter várias componentes que traduzem as funções climáticas locais, ou seja todas as 
potencialidades que se pode obter dos processos atmosféricos (efeitos positivos) e sobrecargas 
(efeitos negativos), observados na camada limite atmosférica de cada subunidade.

 Através da cartografia destes sistemas (que implicam fluxos radiativos, de energia, 
condições de ventilação, etc.) e das áreas que respondem diferenciadamente a cada 
um deles, procura-se fornecer elementos para apoiar a busca de soluções adequadas à 
diversidade climática do território e espacialmente definir medidas que não agravem os 
impactes negativos do clima regional.

As formas dominantes de relevo

As bases teóricas da topoclimatologia e dos fatores condicionantes do clima à escala 
local foram desenvolvidas em textos fundamentais como as obras de Geiger (1980 – 1ª 
edição de 1927,  em alemão, “Das Klima der bodennahen Luftschicht”), Yoshino (1975) 
e Oke (1978). Em Portugal, estes fundamentos teóricos foram amplamente aplicados 
e consolidados em importantes estudos de climatologia, tais como os de Daveau et al. 
(1977), Alcoforado (1992) ou Alcoforado e Dias (2002), consolidando um suporte de 
conhecimento científico de valor inestimável.

Neste âmbito, as formas dominantes do relevo, constituem elementos fundamentais 
para a análise topoclimática do território, podendo aqui sintetizar-se alguns aspetos 
essenciais das suas características e funções climáticas:

António Lopes, Marcelo Fragoso e Ezequiel Correia
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a. Os vales e depressões são geralmente áreas onde se formam sistemas de brisas decorrentes 
de contrastes térmicos locais. A acumulação de ar frio (denominado “lago de ar frio”), 
ocorre frequentemente no Inverno, especialmente durante as noites anticiclónicas 
com o forte arrefecimento radiativo das superfícies. Nas vertentes formam-se brisas 
de montanha descendentes (drenagem de ar frio e sistemas de ventos catabáticos). 
Em altitude, contracorrentes de drenagem fecham um ciclo de aquecimento superior 
e arrefecimento na superfície. Quando este sistema de brisas ocorre, formam-se 
cinturas térmicas (atmosfera junto ao solo mais aquecida) nas partes superiores ou 
intermédias dos vales. Sob o ponto de vista das funções climáticas destes sistemas, o 
aumento da frequência de nevoeiro e dos dias de geada durante a estação fria pode 
fazer perigar a circulação rodoviária e as culturas mais sensíveis. Como são sistemas 
locais de recirculação, podem ocorrer situações agravadas quando há emissões excessivas 
de poluentes, empobrecendo a qualidade do ar junto ao solo, por baixo da camada 
de inversão térmica. Nas noites de verão, essa circulação pode refrescar o ambiente e 
beneficiar termicamente os locais com ocupação humana. Neste caso, a função climática 
traduz-se num fator de alívio do stresse térmico humano. No verão, os fundos dos vales 
perpendiculares ao vento dominante (normalmente menos bem ventilados) podem 
estar mais aquecidos, sendo normalmente áreas de maior stresse térmico;

b. As serras e colinas são áreas normalmente bem ventiladas, quando não têm uma 
ocupação do solo que aumente demasiado o atrito entre o deslocamento do ar e a 
superfície. Quando a rugosidade aerodinâmica é baixa (z0<0,1 m), a velocidade do vento 
pode sofrer acelerações a barlavento e nos topos mais elevados dos relevos. Na realidade, 
dependendo da direção predominante do vento, do ângulo que é formado entre o fluxo 
e o alinhamento dos relevos, e a velocidade de escoamento do ar, podem-se formar zonas 
de turbulência mais ou menos complexas, sobretudo na zona de cavidade do fluxo a 
sotavento. Desde que não escoe em sistemas de circulação fechada (normalmente, em 
brisas), o vento é considerado um fator eficaz de dispersão de poluentes atmosféricos 
e de refrescamento da baixa troposfera. Áreas com maior velocidade do vento estão 
associadas a climatopos com potencial de arrefecimento pelo vento. As Serras e Colinas 
induzem também modificações dinâmicas nos fluxos atmosféricos com efeitos na 
nebulosidade e na precipitação, especialmente quando aqueles envolvem massas de ar 
húmido e instável. Em resultado destes efeitos orográficos, as vertentes mais expostas 
aos fluxos húmidos dominantes (sobretudo as de desnível mais acentuado, bem como as 
áreas culminantes e mais elevadas das serras e colinas registam condições mais frequentes 
de nebulosidade e incremento na precipitação;
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c. As planícies e plataformas litorais, distinguem-se das restantes unidades de relevo pela 
maior frequência de ocorrência de nevoeiros litorais e mistos (de advecção e irradiação), 
por verões frescos e invernos tépidos ou moderados e pela penetração de brisas de mar 
que geralmente transportam humidade e refrescam a ambiência atmosférica. Estas 
influências terminam geralmente nos relevos marginais que se opõem à penetração 
das massas de ar marítimas. As planícies situadas junto de estuários também se 
caracterizam por estes efeitos associados à presença de ar húmido e fenómenos de 
brisa, assim como pela maior propensão para o registo de nevoeiros;

d. As vertentes constituem formas elementares de relevo que apresentam compor-
tamentos climáticos muito diversos em função do seu declive e da sua exposição, 
quer relativamente à radiação solar, quer face aos fluxos atmosféricos dominantes. 
Para além do efeito de cintura térmica noturno (referido anteriormente), a 
exposição e o seu declive podem determinar variações na quantidade de radiação 
solar recebida. Vertentes expostas a norte  estão normalmente mais arrefecidas, 
enquanto as temperaturas das expostas aos outros quadrantes dependem do ângulo 
de incidência, altura do Sol e do azimute solar. Vertentes soalheiras são aquelas que 
recebem maiores quantidade de densidade de fluxo energético: nas latitudes 
médias  correspondem a exposições ao quadrante sul, com inclinações de 45º e 
normalmente estão mais aquecidas do nascer ao por do Sol.

Ocupação e cobertura do solo

Os tipos de ocupação do solo podem ser muito diversos e a sua função climática 
depende das características térmicas, propriedades refletivas (cor e albedo), rugosidade 
aerodinâmica, conteúdo de água, biomassa, etc. Na escala topoclimática (com dimensões 
horizontais entre as centenas a milhares de metros e movimentos verticais confinados 
sobretudo à camada limite atmosférica - na ordem das centenas de metros) as respostas 
climáticas são diferentes nas seguintes classes, a saber:
a. Áreas florestais, de matas mais ou menos densas formadas por espécies folhosas e 

coníferas. Normalmente, a vegetação arbórea que as compõem possuem elementos 
superiores a 20 m de altura e fraca permeabilidade ao vento na zona do fuste. 
Constituem normalmente áreas de rugosidade aerodinâmica (z0) superior a 0,7m. São 
espaços mais frescos devido ao sombreamento (diminuição da radiação solar direta) e 
ao fenómeno de evapotranspiração que reduz a temperatura do ar;
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b. Outros espaços cultivados ou com vegetação herbácea, são áreas com rugosidade 
aerodinâmica menor (z0 < 0,2m) e mais bem ventilados do que os espaços florestados. 
Apesar de ocorrer evapotranspiração (dependendo da quantidade de biomassa verde), 
o seu potencial de arrefecimento é menor;

c. Nas áreas urbanas de densidade variada e com rugosidades aerodinâmicas entre 0,5 e 
1,5m, a velocidade do vento é reduzida pelo atrito provocado pelos elementos urbanos. 
Apesar disso, nalgumas ruas (à microescala), podem ocorrer acelerações devido ao efeito de 
canalização (efeito venturi). Estas acelerações ocorrem em áreas de estreitamento, esquinas 
de edifícios, etc., sobretudo nas ruas alinhadas e mais expostas aos ventos dominantes. 
Devido a vários fatores, como a geometria urbana, solos e superfícies seladas impermeáveis, 
cores dos edifícios que promovem a retenção de calor, emissões poluentes e de calor 
antrópico, pouca vegetação e diminuição do efeito de advecção e velocidade do vento, 
formam-se normalmente ilhas de calor urbano que chegam a atingir intensidades (entre os 
locais mais aquecidos de áreas densas e os mais frescos nos arredores) na ordem dos 3 a 6°C 
(valores médios obtidos a partir de estudos em cidades portuguesas);

d. Os planos de água/albufeiras são áreas de forte evaporação, sobretudo com temperaturas 
elevadas. Possuem condições potenciais para o arrefecimento e elevação da humidade 
atmosférica para além do plano de água e formação de nevoeiros, brisas locais e 
diminuição das amplitudes térmicas. Provocam modificações dos fluxos de calor latente.

Avaliação dos riscos climáticos 

A avaliação da perigosidade e da suscetibilidade são duas fases do processo de avaliação 
do risco. De acordo com o “Guia Metodológico”, entende-se por perigosidade, a “[…] 
probabilidade de ocorrência de um processo ou ação (natural, tecnológico ou misto) com 
potencial destruidor (ou para provocar danos) com uma determinada severidade, numa dada 
área e num dado período de tempo” (p. 21); e suscetibilidade, a “incidência espacial do 
perigo”, “representável cartograficamente” (idem p. 20). 

Para a análise da perigosidade ou probabilidade do perigo, é fundamental não só a existência 
de séries climáticas suficientemente longas (pelo menos 30 anos, de acordo com a Organização 
Meteorológica Mundial, OMM) e homogéneas, como as estações meteorológicas devem 
ser distribuídas pelas várias URCH ou, pelo menos, pelas diversas UMC, para se ter uma 
visão clara das interações entre essas unidades e os processos atmosféricos na camada limite 
atmosférica dos locais em estudos. Todavia, este último requisito dificilmente é preenchido no 
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contexto nacional, atendendo à insuficiente densidade da rede de observação. De facto, nem 
a rede nacional do IPMA está adaptada aos estudos topoclimáticos, nem a maior parte dos 
municípios portugueses, stakeholders destes estudos, possuem redes de observação e recolha de 
dados meteorológicos com as características necessárias. O recurso à modelação geoestatística e 
física (modelos linearizados, CFD – Computational Fluid Dynamics, entre outros) é, por vezes, 
a forma de ultrapassar essa limitação.

O risco é a “[…] probabilidade de ocorrência de um processo (ou ação) perigoso e respetiva 
estimativa das suas consequências sobre pessoas, bens ou ambiente, expressas em danos corporais e/
ou prejuízos materiais e funcionais, diretos ou indiretos” (Julião et al., 2009, p. 22). Para a correta 
avaliação do risco climático será, segundo esta definição, necessário determinar o grau de perda 
de um elemento ou conjunto (vulnerabilidade) e o valor dos elementos expostos, informação 
essa que nem sempre é fácil de obter, o que limita uma avaliação rigorosa do risco. Neste 
trabalho apresenta-se um exemplo aplicado ao risco de vento forte, onde foi possível efetuar 
uma aproximação mais fiável através da utilização de uma base de dados contendo as quedas 
de elementos (sobretudo árvores e ramos) durante a ocorrência de tempestades de vento. Por 
ser caso único nos riscos climáticos e meteorológicos onde é possível chegar a esta fase da 
análise de risco, sugere-se a criação de bases de dados deste nível para os restantes elementos.

Exemplos de análises da perigosidade e suscetibilidade aos riscos climáticos.

Decorrente das considerações feitas na secção anterior, apresentam-se de seguida 
alguns exemplos de avaliação de perigosidade, suscetibilidade e vulnerabilidade, com base:
•	 Na relevância de fatores associados ao relevo, como no caso da ocorrência de nevoeiro 

na Ilha da Madeira, para delimitar os andares onde normalmente ocorrem;
•	 Em limiares de ocorrência e nas funções climáticas das diversas unidades territoriais, 

como no caso da ocorrência de Ondas de Calor no município de Setúbal;
•	 Em limiares de intensidade e modelação geoestatística, propondo-se uma tipologia de 

tempestades de vento e chuva, para a Madeira;
•	 Em limiares críticos e modelação física, como o exemplo que se apresenta sobre a ocorrência 

de vento forte no município de Setúbal e avaliação de danos no concelho de Oeiras.
A avaliação da suscetibilidade ao perigo teve por base a utilização de cartografia 

topoclimática, nomeadamente através do esboço de Unidades Morfoclimáticas e de 
Unidades de Resposta Climática Homogénea, quando foi possível obter informação 
sobre a ocupação e uso do solo. As deduções de cada unidade formam-se a partir do 
conhecimento científico da interação entre estes elementos e a camada limite atmosférica.
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As fases de avaliação da perigosidade e suscetibilidade

a) O nevoeiro: um exemplo no Concelho do Funchal - Madeira.

Na ilha da Madeira o nevoeiro é, essencialmente, de origem orográfica. Devido ao 
vigor e à orientação do relevo, perpendicular à direção do vento predominante (NE e N), 
a parte superior da camada limite é preenchida praticamente ao longo de todo o ano por 
nuvens, cuja base se situa a 300-400 metros, a barlavento, e a cerca de 600 m a sotavento 
– vertente sul (Ribeiro, 1985 e Ferreira, 2005).

De acordo com as normais climatológicas de 1961-1990 e 1971-2000, na estação 
meteorológica mais elevada do concelho do Funchal (Areeiro) a ocorrência de nevoeiro é 
bastante frequente, registando-se em quase 2/3 do ano. Mesmo em julho e agosto, período 
em que as áreas mais elevadas da ilha ficam acima da inversão térmica de subsidência, 
o nevoeiro ocorre em quase metade dos dias. Já nas áreas mais baixas do concelho só 
esporadicamente ocorrem situações de nevoeiro, nos meses de fevereiro, março e maio, 
sendo o número médio anual de dias inferior a 1 no Funchal. 

Devido à natureza do nevoeiro, a exposição e a altitude são determinantes para a sua 
ocorrência na Madeira (Mora, 2011). O fenómeno no concelho do Funchal, no flanco 
meridional da ilha, tem uma distribuição claramente contrastada (fig. 1): acima dos 600 
metros, a cota a que normalmente se encontra a base das nuvens, a suscetibilidade é 
“Elevada”; abaixo daquela cota só esporadicamente ocorrem situações de nevoeiro, fruto 
da presença de nuvens baixas ou da ocorrência de nevoeiros litorais, pelo que se considera 
“Baixa” a suscetibilidade desta área. 

Fig. 1 - Suscetibilidade de 
ocorrência de nevoeiro no 

concelho do Funchal.

Suscetibilidade 
Baixa
Elevada 
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b) As ondas de calor: o exemplo do concelho de Setúbal

Uma onda de calor pode ser definida de várias formas, de acordo com os fins 
pretendidos. Uma das mais usuais é a adotada pela OMM e difundida pelo IPMA, 
segundo a qual se considera 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 (HWDI – Heat Wave Duration Index). No entanto, 
pode-se criticar esta definição que “[…] está mais relacionada com o estudo e a análise da 
variabilidade climática do que com os impactos na saúde pública” (DGS, 2010, p.18). De 
acordo com os critérios identificados por esta instituição, para que ocorra uma “onda de 
calor” e se proceda à emissão de alerta amarelo são necessários 3 dias com temperatura 
máxima superior a 32ºC (1 dia de registo e 2 dias de previsão) e 4 dias com temperatura 
mínima acima de 24ºC (2 dias de registo e 2 dias de previsão)1. Apesar de não ser possível 
utilizar os valores de previsão neste tipo de estudos, os limiares podem ser úteis na medida 
em que, de acordo com a DGS, traduzem valores críticos para a saúde humana, tornando-
se mais adequados para aplicações ao conforto e saúde. Assim, utilizaram-se os seguintes 
critérios para a identificação de dias quentes: temperatura máxima ≥ 32ºC; temperatura 
mínima ≥ 24ºC; para a definição dos episódios quentes foram usados os seguintes 
critérios: dias isolados ou sequencias de dias definidos pelos limiares descritos em a) e b).

Devido à indisponibilidade de séries de observações para Setúbal, a análise da perigosidade 
teve de ser efetuada a partir dos dados registados na estação meteorológica do Montijo, entre 
1998 e 2011. O número de dias de calor extremo é reduzido: ocorreram 10 dias quentes, em 
3 dos 14 anos analisados, sendo que apenas duas vezes os episódios tiveram duração superior 
a 1 dia, tendo o de maior dimensão ocorrido durante 3 dias, em julho de 2004. O valor mais 
elevado de temperatura, 42 ⁰C, foi atingido no episódio de dois dias registado em agosto de 
2003, durante a onda de calor que atingiu Portugal Continental. Não será alheio o efeito 
“amenizador” do oceano que reduz substancialmente a ocorrência deste perigo. Não obstante 
a temperatura máxima ter sido superior a 32 ⁰C em diversos dias, a temperatura mínima foi 
sempre inferior a 24 ⁰C. Ou seja, apesar de no período diurno os dias quentes serem frequentes 
na região, as noites têm temperaturas mais baixas do que o limiar adotado.

Parecendo evidente que a proximidade do estuário do Sado exerce um efeito 
moderador na temperatura do ar na parte oriental do concelho, deve-se ter também 
em conta a densidade de urbanização e a morfologia da Serra da Arrábida onde, os 

1 Estes valores pode variar de acordo com a região
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estudos de climatologia local desenvolvidos por Alcoforado et al. (1993) e Mora (1998) 
revelaram condições particulares nos vales interiores: abrigados da influência do estuário 
do Sado e do vento regional, não raras vezes registam temperaturas máximas superiores 
a 40 ⁰C. 

Embora a ocorrência de episódios de calor tenha sobretudo um cariz regional, as 
características da ocupação do solo, como a densidade de urbanização ou a existência de 
manchas florestais, e a proximidade do mar, potenciam ou atenuam localmente os seus 
efeitos, pelo que a avaliação da suscetibilidade, teve em conta estes fatores.

Na maior parte do concelho de Setúbal a suscetibilidade à ocorrência de episódios 
de calor intenso é “Reduzida”, ou mesmo “Muito Reduzida” nas áreas com ocupação 
predominantemente “Florestal” (fig. 2), mas deve ser classificada como “Moderada” nas 
áreas densamente urbanizadas e nos vales interiores da Serra da Arrábida. Há que realçar, 
no entanto, que a temperatura não é o único parâmetro climático envolvido no conforto 
e na saúde, sendo a fisiologia humana um sistema complexo que reage a outras variáveis, 
como a humidade, a radiação (solar e infravermelho térmico) e o vento. Diversos estudos 
de avaliação do conforto térmico, referidos em Alcoforado e Andrade (2006), revelam que 
as áreas urbanas mais densas e com piores condições de ventilação ou menos permeáveis à 
penetração de brisas marítimas, registam um empobrecimento das condições de conforto 
térmico durante os dias muito quentes.

Fig. 2 - Suscetibilidade à ocorrência de ondas de calor no concelho de Setúbal.
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c) As tempestades de vento, de chuva (ou ambas): os exemplos dos concelhos do 
Funchal e de Setúbal.

O risco de tempestade no “Guia Metodológico” é omisso quanto ao tipo e critérios 
de classificação. No âmbito dos PMEPC da Madeira desenvolveu-se uma proposta de 
classificação dos episódios de vento forte e/ou chuva abundante, com base nos dados 
horários de precipitação e vento (Lopes et al., 2011). 

Distinguiram-se três tipos de Tempestades: de Precipitação Intensa – TPI; de Vento 
Forte – TVF; com ocorrência simultânea de Precipitação Intensa e Vento Forte – T(PI e VF).  
Foram considerados os limiares utilizados pelo Instituto de Meteorologia para a emissão de 
alertas (nível “amarelo”) no âmbito do Serviço Nacional de Proteção Civil (Tabela II).

Elementos 
climáticos Parâmetro Valor limiar Classificação do Fenómeno 

identificado

Precipitação
Precipitação total em 6 horas > 30 mm        (a) Precipitação 

Intensa
TPI

Verificando-se 
a) ou a) e b)Precipitação total em 1 hora > 10 mm        (b)

Vento
Velocidade média em 1 hora > 50 km/h      (c) Vento Forte

TVF
Verificando-se 
c) ou c) e d)Rajada máxima em 1 hora >  70 km/h     (d)

Precipitação e 
Vento

(em associação)

Precipitação total em 6 horas > 30 mm        (a)

Precipitação 
Intensa e 

Vento Forte
T(PI e VF)

Verificando-se 
a) ou a) e b)

e
c) ou c) e d)

Precipitação total em 1 hora > 10 mm        (b)

Velocidade média em 1 hora > 50 km/h      (c)

Rajada máxima em 1 hora > 70 km/h      (d)

Tabela ii - Critérios para a identificação e classificação de tempestades.
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Para a avaliação deste risco no concelho do Funchal foram analisados os registos 
respeitantes aos períodos 2000-2010 nas estações meteorológicas do Funchal/Observatório 
e 2002-2010 no Areeiro.

No período analisado, a frequência destes três tipos de tempestades (fig. 3) foi muito 
diferente nos dois locais, refletindo a forte diferença de altitude entre ambos e, sobretudo, 
as características muito particulares que decorrem da localização da estação do Areeiro, 
que determinam uma muito forte exposição à circulação atmosférica regional, já que se 
situa junto de um dos topos mais elevados da ilha da Madeira.
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Fig. 3 - Número de dias de Precipitação Intensa – TPI, Vento Forte – TVF e ocorrência 
simultânea de Precipitação Intensa e Vento Forte – T(PI e VF): a) Funchal/Observatório; 

b) Areeiro. (Fonte dos dados: Instituto de Meteorologia, IP).

a b

Nos onze anos analisados da estação do Funchal/Observatório, registaram-se 35 
eventos (3,2 por ano), mas apenas devidos a Precipitação Intensa (TPI) e ocorreram 
sempre na estação chuvosa, entre os meses de outubro e abril, com um máximo em 
novembro. Predominantemente, tiveram a duração de 1 dia (54% dos casos), tendo sido 
menos frequentes as TPI de 2 dias (32%) e só em 14% dos casos atingiram a duração de 3 
dias. Maioritariamente, registaram-se em situações em que o vento no Funchal soprou de 
Oeste ou de Sudoeste. No entanto, o sítio onde está a estação meteorológica do Funchal/
Observatório, não é o melhor local para serem detetados episódios de vento forte, por 
estar numa posição sobranceira ao mar e inserida numa área muito urbanizada, que 
oferece maior resistência ao escoamento atmosférico do que um local mais desabrigado. 

No Areeiro, o número médio anual de eventos de TPI foi muito semelhante ao do 
Funchal (3,0), com um máximo em outubro. Mas o número total de dias Tempestades de 
Vento Forte (TVF) é muito significativo, 251), correspondendo a cerca de 8% do número 
global de dias que constituem o período analisado. Nesta estação meteorológica registaram-
se ainda 80 ocorrências simultâneas de Precipitação Intensa e Vento Forte – T(PI e VF).

Relativamente aos dias de Vento Forte (TVF) e ocorrência simultânea de Precipitação 
Intensa e Vento Forte – T(PI e VF), o maior número verifica-se em dezembro. No entanto 
constatam-se algumas diferenças no ritmo anual: enquanto os dias de Vento Forte (TVF) 
têm uma frequência repartida pelos doze meses do ano, as ocorrências simultâneas de 
Precipitação Intensa e Vento Forte – T(PI e VF) concentraram-se, quase totalmente, entre 
Outubro e Abril.

O evento TPI de 20 de fevereiro de 2010 constituiu um episódio notável em 
que o concelho do Funchal foi atingido por precipitações intensas em todo o seu 
território, sendo de destacar a particular abundância registada nos seus sectores mais 
elevados (fig. 4a), consequência provável de um incremento orográfico na formação 
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das precipitações. Tratou-se de uma tempestade que ocorreu na sequência de um 
prolongado período chuvoso na ilha da Madeira, tendo uma situação meteorológica 
adversa desencadeado uma aluvião excecional que atingiu, com especial intensidade, 
alguns concelhos da vertente sul da ilha, com destaque para os do Funchal e da ribeira 
Brava (SRES, 2011).

Nas áreas mais altas do concelho, devido à exposição à circulação atmosférica regional 
e ao incremento orográfico na formação das precipitações, a suscetibilidade à ocorrência 
de tempestades é “Elevada” (fig. 4b), com destaque para as situações de Vento Forte e 
Precipitação Intensa. Nas outras áreas a suscetibilidade é “Moderada”, assumindo maior 
importância as situações de Precipitação Intensa, sendo, no entanto, fraca a ocorrência de 
episódios de vento forte.

Durante a ocorrência de tempestades de vento, a queda de elementos urbanos como 
árvores, cabos elétricos e outras estruturas, pode causar vítimas e/ou danos materiais 
avultados. A análise da suscetibilidade de uma região ao vento forte necessita de dados 
de velocidade e direções do fluxo do ar à escala horária, para avaliar a persistência deste 
elemento atmosférico, e sub-horária para estimar a intensidade das rajadas máximas 
horárias. O conjunto de dados meteorológicos disponíveis em estações meteorológicas 
da rede nacional (em média afastadas 50 km) é manifestamente insuficiente para se 
conhecerem as particularidades topoclimáticas de uma região. Para avaliar as condições 
de escoamento atmosférico em dias de tempestade devem ser usados outros métodos 
disponíveis, nomeadamente modelos numéricos linearizados (por exemplo produzidos 
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Fig. 4 - Precipitação diária total no dia 20 fevereiro de 2010 (a) (Fonte: SRES, 2011); e 
suscetibilidade de ocorrência de tempestades no concelho do Funchal (b).

a b
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pelo software WAsP e WAsP Eng – fig. 5), ou CFD (Computacional Fluid Dynamics). Sob 
o ponto de vista computacional os primeiros são os mais eficientes a produzir resultados, 
embora possuam algumas limitações técnicas, como por exemplo a estimação em zonas 
de esteira e declives de vertentes superiores a 30º.

Fig. 5 - Exemplo de velocidades do vento em Oeiras, estimadas com recurso ao software WAsP.

Estudos efetuados sobre os ventos fortes que motivam a queda de árvores e troncos em 
Lisboa (Lopes et al., 2008b) evidenciaram as perturbações de Norte e Noroeste, Sul e Sudoeste 
(todo o ano) e a nortada (sobretudo no Verão) como as principais causas dessas quedas.

Segundo Lopes et al. (2008c) a velocidade de 7 m/s é o valor a partir do qual se 
verificam as ocorrências de quedas de ramos de árvores em Lisboa. Noutro estudo sobre o 
conforto mecânico em túnel de vento (Lopes et al., 2008a) foi identificado o limiar crítico 
de 14 m/s, como o valor em que mais de metade dos indivíduos que participaram nos 
ensaios tiveram muita dificuldade em se movimentar. Esses limiares serviram de base para 
a identificação de dias de “vento forte” (>7 m/s) e “muito forte” (>14 m/s). 

Para a análise da suscetibilidade à ocorrência de vento forte foi utilizado o software 
de modelação WAsP Eng, internacionalmente reconhecido para o estudo de ventos 
extremos. O modelo utiliza a topografia e as rugosidades aerodinâmicas das superfícies, 
que foram obtidas a partir de um MDT (com resolução de 30m) e as classes de 
ocupação/uso do solo GMES Urban Atlas (Agência Europeia do Ambiente). Foram 
estimados os ventos com velocidades superiores a 7 m/s para as direções dominantes 
identificadas na região (fig. 6).
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Fig. 6 - Velocidades do vento estimadas a 10 m de altura, para uma situação de vento forte 
(7m/s) de Noroeste (a) e Sudoeste (b), hipoteticamente registado em Azeitão (canto superior 

esquerdo), num local de rugosidade aerodinâmica z0= 0,05 m.

Para cada direção foi classificada a suscetibilidade na área de estudo, de acordo com os 
limiares que constam na Tabela III.

Noroeste (m/s)
>14 7-14 <7

Su
do

es
te

 
(m

/s
) >14 Elevada Elevada Moderada

7-14 Elevada Moderada Reduzida
<7 Moderada Reduzida Reduzida

Tabela iii - Matriz de suscetibilidade ao vento forte de Noroeste e de Sudoeste, em Setúbal.

Nos topos das serras da Arrábida, S. Luís, Louro e S. Francisco, mais desprotegidos 
e elevados, podem ocorrer fortes acelerações do vento, o que confere a estas áreas uma 
suscetibilidade “Elevada”. Nos locais mais abrigados onde a rugosidade aerodinâmica é 
maior (e o atrito impõe uma redução da velocidade do vento, por exemplo na cidade de 
Setúbal) e nos vales interiores da cadeia da Arrábida, a suscetibilidade é “Reduzida”. A 
norte da Arrábida e na parte leste do concelho, onde imperam as superfícies aplanadas e 
vegetação predominantemente herbácea, as velocidades não sofrem grandes modificações 
em relação à condição inicial, o que determina uma suscetibilidade “Moderada” (fig. 7). 

A fase de avaliação do risco: o exemplo do vento forte em Oeiras

Entre 2006 e 2010, as quedas de elementos urbanos mais frequentes registadas 
em Oeiras pelo CDOS de Lisboa, relacionadas com a ocorrência de vento forte, 
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Fig. 7 - Suscetibilidade aos ventos de Noroeste e Sudoeste, superiores a 7 m/s, em Setúbal.

corresponderam, essencialmente, a árvores (67%), sendo as restantes ocorrências de outras 
estruturas (27%) e apenas 6% quedas de cabos elétricos. Dado que as quedas de árvores 
constituem a maior parte das ocorrências e este tema ter sido já estudado em Lisboa 
(Lopes, et al., 2008b e c), a análise da vulnerabilidade face aos ventos fortes no município 
de Oeiras centrou-se nas quedas de árvores de arruamento (excetua-se o restante parque 
verde urbano porque, normalmente nestes espaços, as quedas não são objeto de registo, a 
menos que provoquem danos em pessoas ou bens).

Essa avaliação (fig. 8), decorreu do seguinte critério: relação entre o total de árvores 
caídas nas ruas e o total de árvores de arruamento, ponderada pela sua área de distribuição 
em cada freguesia do concelho.

De um modo geral verifica-se que a vulnerabilidade estudada é maior nas áreas onde 
as quedas foram mais frequentes, nas freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra, Cruz 
Quebrada-Dafundo e Barcarena (vulnerabilidade “Elevada” e “Muito Elevada”). Nas 
restantes freguesias a vulnerabilidade é “Moderada” e “Baixa”, apesar de nalgumas delas 
(Carnaxide, Linda-a-Velha e Paço de Arcos) terem ocorrido bastantes quedas.

Esta análise está limitada pela forma de recolha da informação pelos organismos 
envolvidos nas operações de socorro, na medida em que cada registo apenas contém a 
freguesia de ocorrência (algumas vezes a rua, mas normalmente sem um ponto exato de 
referência). Tal como já foi referido por Lopes et al. (2008c), seria de toda a conveniência 
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os agentes envolvidos nas operações de socorro registarem o local exato da ocorrência e, 
sistematicamente os seus impactes, através de GPS, de modo que em estudos futuros se 
possa chegar a uma espacialização mais fiável do risco associado ao perigo de vento forte.

Fig. 8 - Vulnerabilidade das árvores de arruamento durante a ocorrência vento forte no concelho de Oeiras.

Como foi referido anteriormente, os episódios de vento forte são frequentes no 
concelho de Oeiras pelo que se considera a sua probabilidade “Elevada” (Tabela IV). 
Por não se terem registado impactos significativos na população considerou-se, neste 
caso, a gravidade “Residual”. No entanto, dado que se têm registados bastantes quedas de 
elementos (sobretudo árvores), considerou-se como “Moderada” a gravidade no ambiente 
e na socioeconomia, resultando num risco “Elevado”.

António Lopes, Marcelo Fragoso e Ezequiel Correia
A Avaliação de Riscos Climáticos nos Planos Municipais de Emergência em Portugal: 

métodos e experiência

Categoria Probabilidade
Gravidade

Risco
população ambiente Socioeconomia total

Vento forte elevada residual moderado moderado moderado elevado

Tabela iV - Matriz de risco de vento forte no concelho de Oeiras.
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Conclusão 

A avaliação da perigosidade, da suscetibilidade e da vulnerabilidade associadas às condições 
atmosféricas adversas constitui um desafio difícil para os peritos envolvidos na sua produção. 
Entre as diferentes dificuldades colocadas, sobressai o problema da escassez e/ou deficiente 
repartição espacial de séries climatológicas de observação das variáveis pretendidas disponíveis, 
de boa qualidade, fundamentais para suportar, nomeadamente, uma abordagem objetiva e 
robusta da perigosidade. Nalguns casos, o recurso a modelação física pode afigurar-se uma 
solução interessante e válida, como se mostrou nos exemplos do vento forte em Oeiras e Setúbal. 
Noutras situações, sobretudo quando o conhecimento sobre a frequência de ocorrência dos 
fenómenos perigosos no território é mais insuficiente, a avaliação da suscetibilidade, assente 
na análise dos seus fatores físicos condicionantes e predisponentes, apresenta-se como a 
abordagem mais apropriada, como se mostrou no caso das tempestades no Funchal.

Uma outra consideração que deve ser sublinhada após as reflexões apresentadas, é 
que o conhecimento do território, neste âmbito - relativamente às suas características 
climáticas - deverá, sempre que possível, descer à escala topoclimática. A definição e 
espacialização de unidades de resposta climática homogénea ou, pelo menos, de unidades 
morfoclimáticas mais relevantes no território municipal, afigura-se como um passo muito 
importante para a identificação dos climas locais e das funções climáticas predominantes 
nas áreas de estudo. Neste trabalho mostrou-se a importância das Unidades de Resposta 
Climática Homogêneas (URCH) para a avaliação da suscetibilidade dos territórios aos 
riscos climáticos e eventos meteorológicos extremos. Não só a espacialização dos riscos 
se torna mais clara (porque terá a sustentação nas bases físicas dos climas locais), mas 
também porque a cartografia de identificação de unidades espaciais homogéneas poderá 
constituir uma ferramenta de análise muito útil para os stakeholders da cartografia 
municipal de risco, já que possíveis medidas mitigadoras poderão ser equacionadas de 
modo mais específico e em função das características climáticas locais.
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