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Ao longo dos séculos, muitos foram os eventos destrutivos que 
assolaram a Região Autónoma da Madeira, destacando-se pelo 
impacto no território, as aluviões. Em consequência de uma 
intensa precipitação num curto espaço de tempo, cheias rápidas e 
deslizamentos em massas ocorreram um pouco por toda a Região, 
deixando, um elevado rastro de destruição.
Quanto ao futuro, os estudos sobre as alterações climáticas preveem 
eventos meteorológicos excepcionais, ainda mais fortes e frequentes, 
para as quais a Madeira e os Madeirenses têm de estar preparados.
Estudando o passado mas especialmente visando o futuro, a Região 
Autónoma da Madeira tem implementado um conjunto diverso de 
estratégias para mitigar vindoiros acontecimentos extremos.
As medidas estruturais e não estruturais que foram implementadas, 
associadas a uma forte disseminação de uma cultura de proteção 
civil por toda a população, as quais devem continuar a nortear 
a política regional naquilo a que diz respeito à proteção das 
populações e dos seus bens, tornam certamente a Madeira, uma 
Região mais Resiliente.
Foi sob o lema MADEIRA REGIÃO RESILIENTE que se pretendeu 
colocar a comunidade cientifica, os agentes de proteção civil, 
os órgãos de decisão regionais e locais e a população em geral, a 
refletir sobre o que fazer em caso de catástrofes provocadas pela 
manifestação de riscos e, em particular, de aluviões, aprendendo 
com o passado para melhor preparar o futuro.
O XIII Encontro Nacional de Riscos é também a forma de assinalar o 
38.º aniversário do Serviço Regional de Proteção Civil e de enaltecer 
todos aqueles que de uma forma direta ou indireta contribuem para 
a proteção e para o socorro de todos aqueles que fazem da Madeira 
e o Porto Santo a sua casa.
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p r e fáC I o

A dimensão insular do Arquipélago da Madeira, a que se junta o seu afastamento 

do Continente e o seu território de orografia acidentada, associada a uma pressão 

urbana considerável e sujeita a eventos meteorológicos excecionais, potenciados 

pelas alterações climáticas, obriga a dotar a Região Autónoma de Madeira de meios 

de primeira e segunda intervenção capazes de oferecer uma resposta imediata às 

populações, quando expostas às adversidades do clima e das suas consequências 

sobre o território, bem como a sustentar as operações ao longo do tempo.

Este isolamento atlântico, moldou de uma forma muito significativa o 

carácter dos Madeirenses, a forma de ocupação do território e a perceção sobre o 

mesmo. São muitas as catástrofes registadas que assolaram a Região desde o seu 

povoamento, no século XVI, ceifando vidas e destruindo bens. Essa quase rotina, 

é intrínseca na maneira de ser e de estar do “ilhéu”, que, por um lado, respeita 

e teme a Natureza, mas, por outro, lhe confere a força e a interajuda necessárias 

para enfrentar as adversidades e se reerguer sempre e novamente, quando sujeito 

a estas recorrentes vicissitudes.

Nesse contexto e “roubando-o” aos princípios da Física, surge o conceito de 

Resiliência, que em muito caracteriza a atitude do Madeirense, no seu modo de 

vida, de como moldou o seu território, tão belo como agreste, e resiste e volta a 

moldá-lo sempre que uma nova catástrofe natural se abate sobre si, a sua família e 

os seus bens.

Assim, para a salvaguarda de todos é fundamental determos profissionais 

bem capacitados e apetrechados para uma resposta eficaz e adequada às inúmeras 

situações de emergência e de socorro, com que se deparam no teatro de operações, 

mas essencialmente acresce a premente necessidade da difusão de uma cultura de 

proteção civil junto de toda a sociedade civil.

Cada um de nós é, de per si, um agente de proteção civil. Para este efeito 

contribui o fomento de uma permanente comunicação entre as instituições 

responsáveis pela resposta ao socorro e à emergência, recorrendo a todos os meios 

que temos ao nosso alcance a fim de fazer chegar a informação à população, seja 

ela residente ou visitante. Visando este largo objetivo tem sido necessário adequar 
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a comunicação a todas as faixas etárias, pelo que se recorre a jornais e TV; jogos 

de realidade virtual; sistemas de aviso, através de SMS; desenvolvimento de App’s; 

simpósios e reuniões, etc.

É com esta missão ampla de comunicar o esforço efetuados por todos 

os madeirenses em moldar a Região e resistir aos episódios disruptivos que 

nesta ciclicamente emergem, que surge o interesse de, em parceria com a 

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, promover um 

encontro sobre a Resiliência da Região.

Passada uma década sobre a última grande aluvião que assolou a Ilha da Madeira, 

importa promover um debate alargado entre a Ciência e a Tecnologia, a Academia 

e a Comunidade Educativa, os profissionais de Proteção Civil e a Sociedade Civil. 

Cada um terá certamente a sua visão sobre o tema, pois todos os que viveram 

situações de catástrofe têm uma história para contar. 

Aprender com o passado, compreender as medidas estruturais e não estruturais 

que foram implementadas, são formas de consolidar atitudes futuras e que tornarão 

a Região Autónoma da Madeira, uma Região mais Resiliente. 

 

José Miguel da Silva Branco 

Vogal do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
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Resumo: Toponímia estuda os nomes próprios dos lugares, a sua origem e 

evolução. É propósito do presente artigo apresentar uma visão mui-

to sumária da geotoponímia do arquipélago, dando um contributo 

explicativo do porquê da atribuição de muitos nomes tradicionais e 
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Introdução

A humanização da paisagem do arquipélago da Madeira, ao longo de 600 anos, 

acabou por ter reflexos na sua toponímia e reflete uma estrutura geográfica, histórica, 

linguística e etnográfica. Por isso, a denominação de lugares constitui hoje uma valiosa 

ferramenta que enriquece a memória coletiva, através de dados de interesse histórico e 

de referenciais de valor identitário e simbólico. Todavia, à denominação espontânea dos 

lugares de outrora opõem-se por vezes, ao “desaparecimento de topónimos”, na revisão 

dos conteúdos das cartas topográficas e geológicas, ou de novos topónimos por via 

administrativa, ou por imediato interesse comercial. O “fenómeno toponímico” costuma 

estar intimamente ligado ao contexto ambiental, histórico-ideológico e antropocultural 

de uma comunidade. Os nomes geográficos e geológicos refletem e refratam, de perto, 

o modo como o ser social se coloca relativamente ao espaço que ocupa, organiza e 

explora. Por isso, os nomes de lugares constituem hoje uma valiosa ferramenta que pode 

enriquecer a memória coletiva, através de dados de interesse histórico e de referenciais de 

valor identitário e simbólico, porque, como anota o historiador Nelson Veríssimo: “[…] 

consensualmente, a população os aceitou e os transmitiu às gerações seguintes. Os topónimos 

constituem, pois, marcas de identidade que merecem ser salvaguardadas” (Verissímo, 2004).

Nesta perspetiva, o signo toponímico pode representar um meio para conhecer 

as características físico-geográficas do espaço respetivo, a história e particularidades 

socioculturais de grupos humanos que nele vivem ou viveram, as relações desses 

Abstract: Toponymy studies the names of places, their origin, and evolution. The 
purpose of this article is to present a brief overview of the archipelago's 
toponymy, helping to explain many of the traditional and popular 
names given by the islanders to the watercourses, the landforms, the 
places, the soils and rocks, since the discovery of the islands of Porto 
Santo and Madeira 600 years ago up to the present day.

Keywords: Toponymy, hydronymy (naming of water bodies), oronymy 
(landforms), soils, ground, rocks, Madeira archipelago.
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grupos com o meio ambiente, bem como extratos da língua distintos dos termos em 

uso atualmente (Bazenga et al., 2016).

Através da toponímia podemos obter informações preciosas sobre a geo-história 

os recursos geológicos e os fenómenos naturais que ocorreram num determinado 

sítio, lugar, freguesia e concelho do arquipélago da Madeira.

Geotoponímia

A descrição e conhecimento do meio envolvente são preponderantes porque 

descrevem o relevo e os aspetos gerais do terreno (geotoponímia). Os nomes “Desertas” e 

“Selvagens” denunciam ilhas que não oferecem condições para a sobrevivência de seres 

humanos. A orla costeira do arquipélago da Madeira é desenhada através dos termos: 

“arribança”, “calhau”, “baixa”, “calheta”, “buraco”, “sumidouro”, “bufadouro”, “furna”, 

“ilhéu”, “ponta” ou “porto”. Para a indicação de pendentes tem-se: “lombo”, “lombada”, 

“lombadinha”, “ladeira” ou “quebrada”. As áreas aplanadas são assinaladas por “achada”, 

“rechã”, “chão”, “vargem”, “fajã” ou “assomada”. A estes podem ser acrescidas as 

depressões e cavidades, de maior ou menor acentuação, a exemplo de “arco”, “caldeirão”, 

“cova”, “buraco”, “cabouco”, “barranco” ou “furnas”. Para designar pontos elevados ou 

alcantilados encontram-se referentes, tais como: “monte”, “montanha”, “pico”, “cabeço”, 

“encumeada”, “cabo”, “outeiro”, “espigão”, “arrifes”, “rocha”, “rochão” e “rochinha”. 

Como indicativos de passagem contam-se os termos “bouqueirão”, “boca”, “portal”, 

“portela”, “passada”, “passo” ou “cortado” (neste particular, com sentido de ‘abertura’). 

O topónimo “Ilha”, que deu nome à freguesia da ilha, no concelho de Santana, ilha da 

Madeira, “[...] provém da circunstância de ser rodeado pela ribeira que, bifurcando-se, se 

torna a ajuntar-se num mesmo ponto”, como se lê no Elucidário Madeirense.

Nas indicações topoclimáticas, devidas ao tipo de exposição solar, recolhem-

se através dos opostos, “aviceiro” (variante da forma “avesseiro”), à sombra, e 

“soalheira”, ao sol. Diga-se, de passagem, que a “fajã” corresponde a um lugar com 

boa exposição ao sol e elevadas temperaturas devido a fenómenos de reverberação. 

O topónimo “Canteiro” define uma zona soalheira e protegida do vento. A “Lagoa 

do Vento” indica uma zona sob a influência de arejos (Bazenga et al., 2016).
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Com representação toponímica se apresenta a secção relativa à natureza do solo: 

“pedregal”, “lapas”, “laje ou lage”, “laginhas”, “cascalho”, “cascalhinho” e “moledos” 

constituem algumas designações encontradas para fragmentos rochosos. As referências 

à composição do terreno são pouco variadas: “barreiro”, “areeiro”, “massapês ou 

massapez”, “areia”, “salão” e “cerro”. A caracterização do solo apresenta-se através de 

nomes como “Espongeiros” e ”terra fofa”, terreno permeável, que absorve a água, ou 

“Lameiro”, “Lamaceiros” e “Enxurros”, a indicar terras lamacentas.

O agrupamento de dados relativo a hidrotopónimos revela um razoável número de cursos 

de água naturais nas ilhas da Madeira e do Porto Santo: “ribeira”, “ribeiro”, “ribeirinho”, 

“corgo” e “aguagem”. Acrescente-se o termo “grota”, que pode indicar uma linha de água 

temporária. As “bicas”, “fontes” e “olhos” (de água) alimentam, com o escorrimento das 

águas superficiais e de infiltração, a rede que cobre a Ilha. Há que ter, também, em conta 

os depósitos de água que naturalmente se formam: “poço”, “gamela” ou “fundagem”. Não 

admira que em ambiente tão rico de águas se venha a sentir a ação do Homem, quer para 

armazenar a água em “tanques” e “lagoas”, quer em condutas que a levem onde se torne 

necessária, designadamente, com “levadas”, “lanço”, “cales” e “furados”.

Submetida aos “avatares” da História, um topónimo pode ser alvo de um desbatizar 

para rebatizar que apaga toda uma história do lugar, como aconteceu com vários 

topónimos do Funchal no seguimento da implantação da Primeira República, ao 

visar-se destruir os fantasmas do passado. Por isso, o seu tratamento deve ser feito com 

consciência e responsabilidade. O desafio de compreender, gerir, proteger os topónimos 

não é, por essa razão, de somenos importância. Vale sempre a pena lembrar que, através 

da toponímia, se dá a ler a Ilha, no que ela tem de mais genuíno (Bazenga et al., 2016).

Descrição e interpretação de alguns geotoponímos

Dada a complexidade e a extensão da geotoponímia do arquipélago da Madeira, 

vamos tentar apresentar uma visão sumária, dando um contributo explicativo do 

porquê da atribuição de muitos nomes, desde a descoberta do arquipélago 1419-

1420 até à atualidade, aos cursos de água, às formas do relevo, à natureza dos materiais 

geológicos (terras, solos e rochas) e designações tradicionais e populares, tais como:
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	Encumeada, deriva seguramente da palavra cumeada, isto é, linha que contém 

os pontos de cota máxima que fazem a divisão de águas entre duas bacias 

hidrográficas. No caso vertente, a linha de cumeada ou Encumeada, separa a 

bacia hidrográfica de São Vicente, virada a norte, da bacia hidrográfica da Serra 

de Água, virada a sul (Silva, 2012a);

	Fontes Vermelhas, sítio dos Maroços, concelho de Machico, devido ao facto das 

várias nascentes brotarem a água ao longo de uma descontinuidade geológica 

planar existente entre uma camada de cinzas/tufos vulcânicos de cor vermelha e 

uma espessa escoada basáltica que se encontra sobrejacente e que a metamorfizou;

	Ribeira Brava, nome cuja origem está intimamente ligado à fúria da ribeira que, 

pela informação histórica, tem provocado grandes estragos ao longo dos seus oito 

quilómetros de curso (extensão). Em crónica, Jerónimo Dias Leite, no século 

XVI refere: “[…] e pozeram muitos dias no caminho até chegarem dahi a três léguas 

a uma furiosa ribeira, na praya da qual estava aguardando o capitam, que em terra 

desembarcara, e tinha ahi traçado huma povoação, a que deu nome Ribeira Brava, 

pela que corria neste logar” (Leite, 1947). O último episódio ocorreu no passado 

dia 20 de Fevereiro de 2010 e perdurará na memória da população insular. O 

galgamento das margens da ribeira fez-se ao longo de praticamente todo o seu 

curso, tendo a água atingido um metro e setenta centímetros de altura no adro 

da igreja matriz;

	Ribeira da Janela, o seu nome deve-se ao facto do ilhéu situado em frente à 

sua foz, possuir uma abertura natural na sua parte superior, que ao longe e em 

determinada perspetiva faz lembrar uma janela;

	Ribeira da Laje e Chão da Ribeira, nomes que derivam do facto da ribeira, 

situada na freguesia do Seixal, circular sobre uma formação de derrames lávicos 

subaéreos de composição basáltica de atitude plana que apresenta disjunção 

planar ou em lajes (Silva, 2012a);

	Ribeira dos Socorridos (Acorridos), segundo Gaspar Frutuoso, no século XVI, na 

sua publicação Saudades da Terra, na primeira exploração que João Gonçalves 

Zarco fez ao longo da costa, alguns dos seus companheiros desembarcados na 

foz desta ribeira iam sendo arrastados pela violência do caudal e corrente. O 

capitão prontamente lhes acudiu e “foram socorridos” e livres do perigo;
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	Ribeira Funda (freguesia do Seixal), trata-se de uma linha de água, inserida num 

vale, muito apertado, em forma de V, profundo e estreito;

	Ribeira Grande de Santo António, devido ao facto de se tratar de uma ribeira que 

apresentava no seu curso superior uma secção muito larga e vários afluentes. 

Esta ribeira, apresenta uma grande capacidade de transporte de material sólido, 

muito em suspensão, havendo vários registos de galgamento das margens 

naturais e artificiais ao longo do seu curso;

	Ribeira e Caminho tem-te-não-caias, foi provavelmente, a expressão, utilizada 

pelas gentes do Porto da Cruz, alertando os caminhantes para os riscos que 

corriam na travessia da ribeira e das veredas que a ladeiam (Veríssimo, 1998). 

Atualmente, a observação do meio envolvente à ribeira leva-nos a pensar que, 

no passado, atravessar o curso de água, sobretudo quando o caudal era grande, 

exigia equilíbrio e coragem (fot. 1);

fot. 1 ‑ Ribeira e Caminho Tem-Te-Não-Cais, freguesia do Porto da Cruz, concelho de 
Machico, ilha da Madeira (Fotografia de ©Paulo Duarte, 2012).

Photo 1 - Ribeira and Caminho Tem-Te-Não-Cais [Stream and Path ‘Hold on, don’t fall’], Porto 
da Cruz parish, Machico municipality, Madeira Island (Photography of  ©Paulo Duarte, 2012).
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	Ribeiro das Varas (Lombo da Quinta, Funchal), devido ao transporte de 

vários tipos de materiais, entre eles varas e troncos de árvores. Os materiais 

transportados por este ribeiro aparentemente inofensivo, no dia 20 de Fevereiro 

de 2010 galgaram as suas margens artificiais e provocaram uma elevada 

destruição na estrada, na rampa da Fonte e em vários tipos de infraestruturas 

empresariais. Esta linha de água, têm recebido ao longo do tempo, diferentes 

nomes pela população motivada pelas suas funções e ocorrência de alguns 

fenómenos naturais. Já foi designada de ribeiro dos Pretos, ribeiro da Quinta e 

ribeiro da Fonte (Silva, 2012a);

	Ribeiro Salgado (Porto Santo), nome devido ao elevado número de salgueiros (Tama-

rix Gallica) plantados ao longo das suas margens e leito e ao facto da água, captada 

nos poços, noras e nascentes das áreas envolventes, possuir um sabor salobro;

	Ribeiro Seco (Ribeira Seca), deriva do facto do curso de água, ser intermitente 

ou sazonal. Na época das chuvas tem caudal e durante o período de estiagem 

fica sem fluxo, seco, restando por vezes algumas poças, voltando a ter água 

novamente no seu curso na época das chuvas;

	Rua da Praia, resulta do facto de até ao início do século XX ser uma zona de 

praia onde varavam os barcos. Atualmente, esta rua encontra-se a 30 metros 

da Avenida das Comunidades Madeirenses e a cerca de 200 metros do mar 

(Oceano Atlântico). Este facto demonstra bem as modificações que têm 

ocorrido na linha de costa da cidade do Funchal, entre a foz da ribeira de Santa 

Luzia e o cais. A mudança mais significativa ocorreu após a aluvião do dia 20 

de Fevereiro de 2010, com a colocação de vários tipos de materiais pétreos e 

terrígenos provenientes das operações de limpeza e da remoção de carga sólida 

de vários cursos de água, dando origem inicialmente a um vazadouro e a uma 

plataforma de aterro e, em 2014, à praça do Povo;

	Rua das Fontes, o nome remonta ao século XV, pelo facto de existirem na rua as 

fontes de João Diniz, onde a população vinha abastecer-se de água. A água de 

nascente brota através das fendas existentes no maciço rochoso. As fontes que 

estiveram cobertas durante vários anos pelos jardins exteriores do Palácio de São 

Lourenço foram postas a descoberto no mês de março de 2010, após trabalhos 

de remoção de terras e de recuperação;
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	Rua do Ribeirinho de Baixo (Funchal), foi, no passado, uma linha de água e 

atualmente corresponde a uma rua com pavimento, alcatroada e passeios em 

calçada portuguesa, ladeada por edifícios. Este ribeirinho é alimentado pelo 

Ribeiro do Vale, que nasce no Terreiro da Luta, passa na zona das Babosas e no 

alto da Pena e, no seu curso inferior, atravessa as Ruas João de Deus, do Carmo 

e Visconde do Anadia, através de canalização que drena para a foz da ribeira 

de João Gomes. O ribeirinho de baixo possui afluentes canalizados, alguns dos 

quais correm a céu aberto e drenam as suas águas, também, para a ribeira de João 

Gomes, com descarga (saída), em frente ao Centro Comercial Anadia Shopping;

	Serra de Água é um topónimo comum na ilha da Madeira. No caso da freguesia 

da Serra de Água pertencente ao concelho da Ribeira Brava, tudo indica, segundo 

o Elucidário Madeirense (Silva & Meneses, 1946) que o nome derivou do facto 

de existir no local uma densa e luxuriante vegetação revestindo as encostas da 

serra e esta ser atravessada por uma ribeira caudalosa, em cujas margens foram 

montadas máquinas ou engenhos de serração a água, para corte de madeira;

	Vale e Ribeira da Fontinha, os nomes são devido às várias exsurgências e fontes 

de água natural que ocorrem no vale. A água subterrânea brota (emerge) 

à superfície através de fraturas existentes nos filões de rocha basáltica que 

atravessam depósitos de hialoclastitos por vezes alterados em salão. Neste 

vale, desde o início do século XX até aos finais dos anos 80, funcionaram três 

captações de água de nascente mineromedicinal, Fontinha 1, Fontinha 2 ou 

Nora Nova e Lombas, que abasteciam a antiga Fábrica das Águas do Porto Santo 

(Silva, 2012a);

	Monte, Montanha, representa uma elevação natural do terreno em relação à área 

envolvente. Refira-se, a título de exemplo, os sítios do Monte e da Montanha, 

localizados nas freguesias do Monte e de São Gonçalo, respetivamente, no 

concelho do Funchal. No caso do sítio da Montanha com 551 metros de 

altitude, esta representa um antigo aparelho vulcânico do tipo estromboliano, 

onde é ainda possível identificar parte da sua cratera (Silva, 2012a);

	Lombo, Lombinho, Lomba, Lombada, Lombadinha, designações frequentes 

de formas de relevo na ilha da Madeira. De acordo com a carta do Instituto 

Geográfico e Cadastral, nos concelhos da Ponta de Sol e da Calheta, encontram-se 
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pelo menos 37 referências a estas formas de relevo. Popularmente, significam 

faixas de terra saliente, semelhante à parte carnuda pegada à espinha dorsal de 

um animal bovino. Do ponto de vista geomorfológico, são faixas de terra que 

apresentam perfis convexos, geometria semicónica ou semicilíndrica e que estão 

limitadas entre linhas de água. Em função da área territorial ser maior ou menor 

e, da forma da superfície topográfica ser mais ou menos ondulada, resultam as 

designações lombo, lombinho, lomba, lombada ou lombadinha. São constituídas, 

geralmente, por derrames lávicos subaéreos de composição máfica (basaltos e 

basanitos) com intercalações de depósitos piroclásticos, por depósitos de vertente 

e coluviões, e ainda, por depósitos de movimentos de massa, do tipo avalanche 

de detritos associados a deslizamentos e desabamentos, brechas sedimentares, 

conglomerados e mega-blocos de rocha fraturada (Brum  da Silveira et al., 2010). 

Refira-se a título de exemplo, a vila da Ponta Delgada, freguesia de São Vicente, 

onde as lombadas, resultantes da queda de vários depósitos de movimentos de 

massa, são classificadas por níveis de hierarquização ou importância, dispondo-se 

de nascente para poente em 1.ª, 2.ª e 3.ª Lombada (fig. 1);

fig. 1 ‑ Excerto da carta topográfica da ilha da Madeira (W), Instituto Geográfico e 
Cadastral, escala 1:50 000 (Fonte: ©IGC, 1994).

Fig. 1 - Extract from the topographic map of the island of Madeira (W), Geographical and 
Cadastral Institute [IGC], scale 1:50 000 (Source: ©IGC, 1994).
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	Portela, depressão entre cumes de montanhas. No concelho de Machico existem 

três locais com referência a este topónimo. O mais conhecido é no início do vale 

de Machico, na transição das freguesias de Santo António da Serra e do Porto 

da Cruz. Também na transição entre Machico e o Caniçal, por cima do antigo 

furado da estrada regional 101 (túnel rodoviário) por onde passa a vereda que 

liga as duas freguesias, muito utilizada antes do túnel e, finalmente a portela que 

fica próximo da Boca do Risco, na costa norte entre Machico e o Porto da Cruz 

(Gomes & Menezes, 2014);

	Cabeço, nome atribuído a uma pequena elevação arredondada que se destaca 

da paisagem envolvente. Pode corresponder a um antigo aparelho vulcânico 

muito erodido, ou a um filão destacado da rocha encaixante, que foi poupado 

pela erosão.

Na ilha da Madeira, podemos encontrar vários locais com o nome de Cabeço, 

como é o caso do Cabeço de São Gonçalo. Ao longo do tempo, nas vertentes e no 

topo deste Cabeço, foram edificadas diversas construções, motivo para dizer, que 

o homem foi escavando, construindo e vivendo sobre um antigo vulcão.

Contudo, é o sector sudoeste da ilha do Porto Santo, aquele que reúne o 

maior número de registos toponímicos com o nome de cabeço. Neste setor 

existem pelo menos 7 cabeços: de Bárbara Gomes, das Capelinhas, do Carvalho, 

da Ponta, do Dragoal e do Zimbralinho (Silva, 2012a);

	Ilhéu Chão, nome que exprime a forma aplanada tipo “porta-aviões” do 

ilhéu, cujo topo se desenvolve entre as cotas 98 e 70 metros. Trata-se do 

mais pequeno ilhéu do conjunto das ilhas Desertas, com cerca de 1800m 

de comprimento e cerca de 600m de largura. Este ilhéu é constituído por 

várias escoadas basálticas sub-horizontais, separadas por níveis de materiais 

piroclásticos. Em frente ao ilhéu Chão localiza-se o Prego do Mar ou Farilhão, 

um pequeno rochedo com 49m de altura, que representa o testemunho de um 

retalho de uma antiga escoada basáltica, que foi poupada pela ação erosiva da 

água do oceano atlântico;

	Chã, Rechã, Chão e Laje (Terra Chã, São Vicente; Laje, Seixal; Chão, 

da Ribeira; Chão da Lagoa), terrenos com superfície aplanada, situada 

geralmente entre terrenos de relevo acidentado. Os termos chã, chão e laje, 
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muito comuns na toponímia de lugares nas freguesias do Seixal e de São 

Vicente, designam formações geológicas constituídas por derrames lávicos 

subaéreos de composição basáltica, com origem em erupções do tipo fissural. 

As lavas respetivas, sendo muito fluídas, puderam, por isso, escorrer ao longo 

dos vales e preencher zonas deprimidas. A título de exemplo apresentamos: 

Terra Chã ou rechã lávica na vila de São Vicente, que resulta da acumulação 

dos sucessivos derrames lávicos (escoadas), com vários metros de espessura, e 

que deram origem a uma superfície plana (fot. 2); Chão da Lagoa, pelo facto 

de ocorrer uma ligeira depressão na superfície aplanada do terreno para onde 

convergem as águas pluviais, e formam uma pequena Lagoa; Chão dos Louros, 

das Feiteiras, das Urzes, zona plana onde predomina um determinado tipo de 

vegetação (Silva, 2012a);

fot. 2 ‑ Perspetiva do miradouro do Passo sobre a vila de São Vicente e a Terra Chã 
(Fotografia de ©João Baptista, 2020).

Photo 2 - View from the Passo viewpoint over the village of São Vicente and Terra Chã 
(Photography by ©João Baptista, 2020).
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	Achada e Achadinha, são designações com o mesmo significado geomorfológico 

e correspondem a regiões aplanadas no topo e ou na encosta de uma montanha. 

Em função da área ocupada ser maior ou menor recebem a designação de 

Achada Grande, Achada e Achadinha. Refira-se os exemplos do sítio e caminho 

da Achada, São Roque, Funchal, Achada Grande em São Jorge, Achadas da Cruz, 

Achada do Teixeira, do Marques e do Til e as Achadinhas do Arco da Calheta 

e da Camacha. Podem ser formadas por vários tipos de materiais geológicos: 

derrames lávicos, depósito de materiais piroclásticos, depósitos de vertente e 

depósitos aluvionares, entre outos. 

Destaca-se a Achada do Furtado do Barrinho, um topónimo misto com triplo 

significado: Achada por se tratar de uma zona aplanada na encosta de uma 

montanha, Furtado devido possivelmente ao nome do seu antigo proprietário 

e/ou fruto (roubo) de fruta nos pomares existentes e, Barrinho por existir 

barro nesta zona. Atualmente, esta achada encontra-se integrada no percurso 

geoturístico da Rota da Cal (Silva, 2012a);

	Terra Larga (Porto Santo), designação atribuída a uma região ampla na encosta de 

uma montanha. Cita-se como exemplo a Terra Larga localizada na encosta sul do 

Pico do Castelo, na ilha do Porto Santo. Consideramos que a designação Terra 

Grande, nome comum em alguns locais da ilha da Madeira, como é o caso do 

sítio da Terra Grande na Serra de Água, com o mesmo significado que Terra Larga;

	Paul (da Serra) é o nome atribuído a um terreno plano e alagadiço;

	Alagoas (Porto Santo), trata-se de uma zona relativamente plana com várias 

depressões que na época das chuvas são preenchidas com água e formam várias 

lagoas. Refira-se, a título de exemplo, o sítio das Alagoas na ilha do Porto Santo. 

Antes das obras de prolongamento do aeroporto, nos finais dos anos 50 do século 

passado, desaguavam três linhas de água no sítio das Alagoas. A água retida nas 

várias depressões naturais teve uma importância muito grande para a agropecuária 

e para o abastecimento doméstico da população que residia na Camacha;

	Lagoa, corresponde a uma zona onde o terreno apresenta uma depressão, isto é, uma 

inversão da forma de relevo. As localidades designadas por Lagoa na ilha da Madeira 

estão associadas a antigas caldeiras vulcânicas que foram preenchidas com água, 

como é o caso da Lagoa de Santo António da Serra e do Paul da Serra. Na ilha do 
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Porto Santo, a designação Lagoa, têm um significado muito diferente e pode estar 

relacionada com um dos seguintes fenómenos: preenchimento da zona depressiva 

entre a estrada regional e o cordão dunar no extremo ocidental da ilha, por efeito 

da água e do transporte de materiais coluvionares, das encostas sobranceiras, ou 

devido, ao galgamento do mar sobre o cordão dunar, formando pequenas lagoas 

temporárias, entre a duna primária e a duna secundária (Silva, 2012a);

	Mornos ou Covinhas (Porto Santo), zona formada por pequenas depressões 

naturais em depósitos de areia carbonatada biogénica e com excelentes condições 

microclimáticas para a agricultura, em termos de temperatura, humidade 

e abrigada pelo vento. A exploração de areia nas suas dunas fósseis ao longo 

do tempo, para a construção civil e obras públicas, apagou praticamente da 

memória dos porto-santenses o registo deste topónimo;

	Assoprões (Porto Santo), local onde ocorre vento com muita frequência e 

velocidade, capaz de movimentar areia. As dunas fósseis existentes registaram 

através das estruturas observáveis, planar e entrecruzada, os registos da ação do 

vento no passado  (fot. 3);

fot. 3 ‑ Estratificação entrecruzada num depósito dunar de areia carbonatada biogénica, 
sítio dos Assoprões, ilha do Porto Santo (Fotografia de ©João Baptista, 2020).

Photo 3 - Stratification crisscrossing a dune deposit of biogenic carbonated sand, Assoprões 
locality, Porto Santo island (Photography by ©João Baptista, 2020).
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	Rocha Alta, Pedras Altas, Penhasco, Penha de (França, Águia), são designações 

atribuídas a diferentes locais, mas com o mesmo significado geomorfológico. 

Trata-se de arribas de pendor quase vertical, com dezenas ou centenas de 

metros de altura, representadas essencialmente por escoadas compostas que, nas 

camadas basálticas, apresentam geralmente disjunção colunar ou prismática;

	Piquinho (Machico e Arco São Jorge), corresponde a uma pequena elevação 

que se destaca da paisagem envolvente e que pode ser observado no vale de 

Machico e no Arco de São Jorge. No caso particular do Piquinho de Machico, 

este corresponde a um dique basáltico que, por ser mais resistente à erosão do 

que as formações piroclásticas envolventes, foi posto a descoberto e realçado na 

topografia (Silva, 2012b);

	Lido, na ilha da Madeira o termo lido tem origem muito diferente daquele 

que é utilizado nas costas arenosas de Aveiro e do Algarve. No continente, o 

lido resulta da acumulação de sedimentos que foram arrastados pelas correntes, 

originando um conjunto de restingas e ilhotas separadas por braços de mar.

No caso do lido do Funchal, a sua formação foi devida ao avanço mar dentro 

da escoada lávica, em águas pouco profundas, alimentada pelo vulcão do Pico 

da Cruz. Com o passar do tempo a erosão provocada pelo mar nos materiais 

pétreos da escoada deixou ficar várias reentrâncias costeiras, ilhéus e retalhos de 

rocha que foram utilizados como elemento de ligação na construção das piscinas 

municipais e do solário;

	Barreirinha, deve o seu nome à existência de pequenas barreiras de proteção 

natural, facilmente identificadas em regime de maré, baixa-mar. O atual 

complexo balnear da Barreirinha, encontra-se ladeado a nascente e a poente por 

vários retalhos de uma antiga escoada lávica subaérea que entrou no mar e que 

foi erodida ao longo do tempo pela ação erosiva permanente do mar, acabando 

por dar origem a duas pequenas barreiras (Silva, 2012b);

	Cerrado, de acordo com o historiador Nelson Veríssimo (1998), na ilha da 

Madeira, existem muitas localidades com o nome de Cerrado, simplesmente, 

ou acompanhado de designações mais precisas, como, por exemplo, Serrado do 

Mar, Eira do Serrado, Cerrado da Adega e Cerrado das Ameixieiras.

Quase sempre a grafia Cerrado, é erradamente escrita como Serrado com um (s).
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Erradamente, porque a palavra Serrado com (s), deriva do verbo Serrar, cortar com 

uma Serra, enquanto o topónimo Cerrado diz respeito a terrenos agrícolas cercados de 

muros ou delimitados por vedações, como podemos encontrar em documentação 

madeirense, já na segunda metade do século XV. E, foram estes terrenos agrícolas 

cercados de muros ou delimitados por vedações, que deram o nome às Terras;

	Lapa, as cavidades abertas em materiais pétreos brandos com pouca resistência 

ao talhe e que servem para abrigo de animais, arrecadações, habitação e locais 

de culto (como por exemplo a Capela de Nossa Senhora da Penha, Faial, ilha 

da Madeira), são conhecidos localmente por “lapas”. As freguesias do Curral 

das Freiras e da Serra de Água são aquelas onde existem o maior número de 

ocorrências de lapas;

	Calhau da Lapa, nome da praia de calhau que serve de foz à ribeira do 

Campanário e Lapa, nome derivado das várias cavidades existentes nas 

formações geológicas ao longo da arriba. As lapas foram escavadas em formações 

de depósitos piroclásticos (“rocha mole”) constituídos por materiais (cinzas e 

tufos de lapilli) mais ou menos soldados ou litificados e, têm sido aproveitadas 

como casas de apoio a pequenas embarcações de pesca e de lazer (Silva, 2012b);

	Gruta, no arquipélago da Madeira podemos distinguir dois tipos de grutas no 

que respeita à sua localização e origem. A Gruta Litoral, cavidade formada nas 

arribas e originada pela ação erosiva permanente do mar, e, a Gruta Terrestre, 

formada naturalmente por efeito da erosão, ou por ação humana através da 

escavação de formações de rocha branda, em materiais piroclásticos ou níveis 

escoreáceos em escoadas compostas;

	Furado, abertura feita diretamente sobre o maciço rochoso, que apresenta 

secção variável, forma e contorno irregular e geralmente sem qualquer tipo 

de contenção, que tem como objetivo promover a circulação de água e de 

estabelecer ligações pedonais e rodoviárias, entre diferentes locais;

	Dinamite Madeirense, técnica que consiste na queima de lenha sobre a rocha, 

para facilitar a abertura de fendas e o desmonte;

	Pedra ou Rocha Furada, localizada na Ponta de São Lourenço, é um pequeno 

ilhéu que apresenta uma abertura em forma de arco, provocado pela ação 

erosiva do mar;
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	Santa Maria do Calhau, nome atribuído pelos descobridores, no século XV, 
à primeira freguesia do concelho do Funchal. Santa Maria deve-se ao nome 
da igreja e calhau, pelo facto da igreja ter sido edificada perto da praia, num 
terreno formado essencialmente por materiais de praia e depósitos fluviais que 
se estendiam até à margem esquerda da atual ribeira de João Gomes;

	Quebradas, é uma designação muito utilizada pela população madeirense 
para caracterizar a queda rápida de grande volume de terras e de pedras, num 
determinado local e momento. As quedas ocorrem com frequência no período 
de Inverno, após grandes chuvas e vento forte. Na ilha da Madeira podemos 
encontrar a designação Quebradas nas freguesias de São Martinho, no concelho 
do Funchal e em Ponta Delgada, no Concelho de São Vicente;

	Aluvião, é um fenómeno natural representado por fluxos hiperconcentrados de 
escoamento bifásico constituídos por uma fase líquida (água pluvial) e uma fase 
sólida (detritos compostos por sedimentos e entulhos diversos, que constituem 
a parte mais perigosa), que atingem velocidade “relâmpago”, isto é, muito 
elevada e superior a 100 km/h. As condições meteorológicas e as características 
geológicas e geomorfológicas das bacias hidrográficas das principais ribeiras 
potenciam a ocorrência de fluxo. A produção de sedimentos é desencadeada 
pelas chuvas intensas, pelos declives acentuados (inclinações de 25 e 40 graus) 
e pelo pouco coberto vegetal, situações que promovem deslizamentos de terra, 
escorregamentos do tipo barragem (que obstruem temporariamente os leitos 
das ribeiras) e a mobilização de grandes quantidades de materiais sólidos.

Na realidade a designação da Aluvião pela população madeirense tem um 
significado diferente do referido e aproxima-se do descrito por Quintal (1999): 
“Quando uma nuvem do tipo cúmulo-nimbo provoca um violento aguaceiro sobre uma 

área restrita, ou quando uma tromba de água descarrega todo o seu conteúdo. Geram-se 

de imediato fortes caudais capazes de arrastar volumosos detritos sólidos. Árvores, blocos 

rochosos, terrenos agrícolas, tudo é arrancado e transportado pelas águas em correria louca 

vale abaixo até o mar. Se o leito da ribeira estreita ou um qualquer obstáculo se interpõe 

no caminho, a água abandona velozmente a secção que lhe tinham destinado, invade as 

casas e rouba-lhes os habitantes. É a morte…, É a tragédia…. Mais uma ALUVIÃO”. 
Entre os dias 9 de Outubro de 1803 e 20 de Fevereiro de 2010, foram registadas 39 

Aluviões na ilha da Madeira, segundo Quintal & Policarpo, 2012;
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	Enxurro, fenómeno natural de ocorrência localizada a uma determinada área, 

que é provocado por um movimento de massa composto por um grande volume 

de água que arrasta muito material sólido e terrígeno. Em função da dimensão 

das partículas (classes granulométricas) que formam o material sólido, o enxurro 

pode ser designado, por sítio do cascalho ou sítio do cascalhinho, como acontece 

no concelho de São Vicente. O nome enxurro na ilha da Madeira tem o mesmo 

significado de cheia ou enxurrada;

	Ilha de São Jorge, o seu nome deriva do facto de se encontrar rodeada ou 

delimitada, entre duas linhas de água, a ribeira de São Jorge (a nascente) e o 

ribeiro dos Arcos (a poente), que convergem num ponto e formam o curso 

inferior da ribeira de São Jorge;

	Ilhéu, designa um rochedo ou uma ilha pequena no meio do mar que, 

também, pode ser designado de ilhota ou farelhão. No caso do nome de ilhéu 

de Câmara de Lobos muito provavelmente, este já esteve isolado e rodeado pelo 

mar (Freitas, 2004), devido ao processo de erosão da frente do antigo delta 

lávico que lhe deu origem. Nas sondagens mecânicas e escavações realizadas 

ao longo da Rua São João de Deus (a norte) e em zonas contíguas, para a 

construção de diversos edifícios, foram encontrados depósitos de cascalheiras 

fluviais e marinhas que cobriam escoadas lávicas e depósitos de materiais 

piroclásticos. Estes factos são indicativos da presença e influência do mar e 

também da Ribeira do Vigário, nesta zona. Atualmente, está ligado a terra 

através da Rua São João de Deus (a norte), Largo do Poço e Rua de Nossa 

Senhora da Conceição (a nascente), rua Nova da Praia (a sul) e Largo da 

Autonomia (a poente);

	Ilhéu de Baixo ou da Cal, ilhéu de Baixo por se situar no lado oposto ao ilhéu 

de Cima. Ilhéu da Cal, porque durante várias décadas as formações calcárias 

recifais que nele ocorrem serviram de matéria-prima para a indústria da Cal;

	Risco, este termo derivou dos riscos/perigos que correram os trabalhadores ao 

realizarem os trabalhos de construção do canal no maciço rochoso onde caem as 

águas provenientes do Paul da Serra;

	Boca do Risco, boca por causa do recorte (silhueta) das montanhas na costa 

norte e início do vale que atravessa a ribeira Seca e risco devido à incisão 
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existente no terreno provocado pela vereda que faz a ligação entre Machico e 

o Porto da Cruz;

	Fajã, designação utilizada somente nos arquipélagos da Madeira e dos 

Açores e, corresponde à acumulação de materiais geológicos, pela ação 

da gravidade, ao longo das vertentes dos vales e das arribas costeiras. No 

caso do arquipélago dos Açores, o termo fajã só é utilizado para depósitos 

que ocorrem junto ao litoral, enquanto no arquipélago da Madeira 

o termo também é utilizado para referir acumulações de materiais 

geológicos ao longo das vertentes dos vales (refira-se como exemplo: Fajã 

das Galinhas, Fajã Escura e Fajã dos Cardos, no Curral das Freiras). 

As fajãs e fajãzinhas (de menor dimensão), apresentam, geralmente, 

atitude inclinada e superfície convexa e, distribuem-se essencialmente 

pela periferia da ilha. São constituídas por cascalheiras de vertente, solos 

de alteração das rochas eruptivas e materiais piroclásticos. Os concelhos 

do Porto Moniz e de São Vicente são aqueles que têm maior número de 

registos toponímicos de fajã, cuja designação se faz acompanhar por um 

termo geológico ou biológico representativo do local, como por exemplo: 

Fajã da Pedra, Fajã da Areia, Fajã das Contreiras, Fajã da Palha, entre 

outras (Silva, 2012b).

	Arco, na linguagem matemática, representa a porção de uma curva contínua 

compreendida entre dois pontos. No caso das freguesias do Arco da Calheta e do 

Arco de São Jorge a designação deve-se ao facto das elevações orográficas estarem 

dispostas de forma semicircular aparentando um arco. Estes correspondem a 

acidentes topográficos reentrantes, de forma arredondada e incompleta, que se 

encontram preenchidos por depósitos de vertente com materiais de diferentes 

calibres e naturezas (Silva, 2012b);

	Bufadouro, designação atribuída pela população madeirense ao som produzido 

por ação das ondas e ao aerossol libertado através da descontinuidade das arribas 

litorais, quando a água do mar é comprimida no interior de uma fenda ou de 

uma cavidade (Silva, 2012b);

	Lamaceiros, lameiro, barreiros, barro, salão, massapez e cerro são os nomes 

atribuídos a muitos sítios e lugares das ilhas da Madeira e do Porto Santo, 
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onde ocorrem diferentes tipos de terras e de solos, ricos em material fino, 

silto-argiloso, resultantes da alteração de rochas vulcânicas. Refira-se alguns 

exemplos (Silva, 2012b):

o Sítio dos Lamaceiros (concelho do Porto Moniz), onde a terra de tonalidade 

castanha avermelhada e com características silto-argilosas torna-se muito 

lamacenta ou barrenta na presença de água;

o Sítio dos Barreiros (freguesia de São Martinho no Funchal). Antes da 

construção do Estádio dos Barreiros, houve uma antiga exploração de 

barro cujo material foi utilizado como um componente essencial das 

pastas cerâmicas da antiga Olaria do Lazareto. O material silto-argiloso 

explorado resultou da alteração meteórica de materiais piroclásticos. 

Trata-se de um material pouco permeável, com boa plasticidade, e que 

apresenta tonalidade castanha avermelhada devido à quantidade de óxidos 

e hidróxidos de ferro presentes, sob as formas de goethite e hematite. 

Segundo Silva (1950), as “[...] argilas contendo areias formam os barros, e 

é esta natureza de terreno que dá o nome a vários sítios chamados Barreiros”;

o Salão, Salões e Massapez (ilha do Porto Santo), nome atribuído a muitos 

lugares e sítios na ilha do Porto Santo, devido à presença de material argiloso 

de tonalidade amarelo esverdeado. É na Serra de Dentro, que podem ser 

observados os maiores depósitos de salão, quer em área, quer em volume 

(fot. 4). Trata-se de depósitos de bentonite, argila especial, que em 

Portugal só ocorre no Porto Santo. Os depósitos de bentonite da Serra 

de Dentro, enquadram-se no Complexo Antigo da ilha cuja idade está 

definida no intervalo 10-16 milhões de anos. Estas argilas teriam resultado 

da alteração submarina de vulcanitos (hialoclastitos), intercalados com 

extensos derrames lávicos. A rede filoniana que corta os depósitos de 

bentonite preservou-a da destruição erosiva. O salão é um material rico 

em minerais argilosos do grupo da esmectite, e é utilizado na cobertura de 

casas de habitação e outros imóveis de apoio à atividade agropecuária. Daí 

a designação casas de salão que evidencia o salão utilizado nas coberturas, 

permitindo manter um ambiente fresco no Verão e quente no Inverno;
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o Sítio do Massapez (concelho de Machico), deve-se ao facto de os terrenos serem 

compostos por uma mistura de pedra e terra barrenta (grande quantidade de 

material silto-argiloso), que conserva por muito tempo a água que a embebe. 

Durante o ano, os terrenos apresentam diferentes tonalidades e comportamen-

tos. No período das chuvas, apresentam tonalidade castanha avermelhada e 

comportamento barrento, e, na época de estiagem, tonalidade acastanhada clara 

e fendas de dissecação com abertura e profundidade apreciável;

o Cerro, designação muito utilizada pelos agricultores e pelos profissionais 

da construção civil e obras públicas, na caracterização de uma terra muito 

compacta de difícil escavação e de tonalidade avermelhada forte, que reúne 

boas condições de resistência mecânica para a colocação de sapatas de 

fundação de uma construção;

fot. 4 ‑ Depósitos de salão (argila bentonítica) na Serra de Dentro, ilha do Porto Santo 
(Fotografia de ©João Baptista, 2017).

Photo 4 - Sandy clay deposits (bentonite clay) in Serra de Dentro, Porto Santo Island 
(Photography of  ©João Baptista, 2017).
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	Pedra Mole, designação atribuída localmente aos locais de ocorrência e/ou aos 

materiais piroclásticos de natureza basáltica soldados e litificados que oferecem 

pouca resistência ao talhe, corte e golpe. Quando a pedra mole é devidamente 

preparada, dimensionada e utilizada na construção de fornos e filtros de água 

e no revestimento de edifícios e monumentos, recebe a designação de cantaria 

“mole” (Gomes & Silva, 1997);

	Pedra Rija, termo atribuído aos vários tipos de rochas vulcânicas, como o 

basalto, que apresenta dureza elevada e boa resistência ao talhe. Quando a pedra 

rija é de natureza traquibasáltica, apresenta porosidade e tonalidade cinzenta é 

designada de cantaria “rija” (Gomes & Silva, 1997):

	Pedras (Pretas, Vermelhas,…) a tonalidade exibida pelas formações geológicas 

e pelos materiais pétreos, também foram aproveitados pela população insular 

para designar locais e caracterizar os materiais. Refira-se os exemplos seguintes:

o Sítio das Pedras Pretas (ilha do Porto Santo), o nome, Pedras Pretas, deve-se à 

coloração negra dos materiais piroclásticos soldados. Os materiais formaram-se 

rapidamente no fundo do mar devido á diferença de temperatura entre a lava e a 

água. São materiais ricos em vidro vulcânico, isto é, contêm elevado teor de sílica 

não cristalina (amorfa) que, no estado tal e qual, possui pouco valor cimentante 

ou ligante. Até aos finais da década de 50 do século passado as pedras pretas 

foram moídas até grão muito fino e, na fábrica cujas ruínas ainda se podem 

observar o granulado ou pó fino foi utilizado como componente pozolânico na 

preparação de argamassas. O pó fino era adicionado e misturado com água à cal 

e ao cimento portland, melhorando as características ligantes das argamassas e 

dos betões (Silva, 2012b);

o Sítio da Pedra Vermelha (freguesia da Serra de Água), o seu nome Pedra 

Vermelha, deve-se à tonalidade castanho avermelhado exibida pelos materiais 

piroclásticos, que resultam da alteração dos minerais ferromagnesianos em 

hematite, um óxido de ferro de cor negra que, quando ocorre em grão fino 

ou pó apresenta cor avermelhada;

o Pico Branco (ilha do Porto Santo), deve-se ao facto da coloração da rocha 

traquítica que o forma, conhecida localmente por rocha e/ou pedra “branco 

sujo”. A rocha quando sã apresenta cor cinzenta clara e quando está alterada 



32

ou revestida por líquenes, apresenta tonalidade esbranquiçada. Alguns locais 

na ilha designados de lombo branco e de pedra branca devem também ao 

seu nome à rocha traquítica (Silva, 2012b);

o Pico Queimado, devido à tonalidade negra dos materiais que foram o 

complexo basáltico do Paul da Serra;

o Pedra Navalheira, nas escoadas e nos filões de natureza basáltica que 

exibem estruturas com disjunção planar, os fragmentos de rocha que nas 

suas faces apresentam superfícies cortantes são designados localmente de 

pedra navalheira. Este tipo de pedra foi e continua a ser muito utilizada na 

construção de pavimentos de jardins, veredas, caminhos rurais e agrícolas, 

e são designados por calçada madeirense de pedra navalheira ou de unha 

de cabra (fot. 5);

o Pedra do Sol, designação dada à estrutura raiada de antigos tubos de 

lava, que ocorrem nas vertentes da ribeira da Janela, da ribeira de São 

Vicente e na arriba poente do ilhéu de Cima ou do Farol, na ilha do 

Porto Santo. À medida que o arrefecimento decorre no interior do tubo, 

a lava retrai e define-se um padrão geométrico de finas fraturas que dão 

origem ao aparecimento de estruturas prismáticas cujo alinhamento 

define a direção em que se deu o arrefecimento, neste caso do exterior 

para o interior do tubo;

fot. 5 ‑ Pormenor do corte de 
uma folha de papel com um 

fragmento de pedra navalheira, 
Ilha da Madeira 

(Fotografia de ©Paulo Duarte, 
2012).

Photo 5 - Cutting a sheet of 
paper with a fragment of pedra

navalheira [‘razor stone’], 
Madeira Island 

(Photography of  ©Paulo Duarte, 
2012).
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o Pedra Cebouleira, nas escoadas lávicas de composição basáltica, 

principalmente naquelas que evidenciam disjunção prismática, o processo 

de alteração da rocha pode ser facilitado pela existência de fendas horizontais 

no seio da escoada. A alteração da rocha consiste na individualização de 

capas curvas e concêntricas, tipo casca de cebola, com alteração progressiva 

para o interior da rocha devido a processos de meteorização por exposição 

subaérea a variações de temperatura e humidade (Silva, 2012b). O estado de 

alteração mais avançado dá origem a uma disjunção esferoidal ou em bolas, 

que é conhecido localmente por pedra ceboleira (fot. 6);

fot. 6 ‑ Pedra cebouleira, Ponta de São Lourenço, Caniçal, ilha da Madeira 
(Fotografia de ©João Baptista, 2012).

Photo 6 - Cobblestone, Ponta de São Lourenço, Caniçal, Madeira Island 
(Photography of  ©João Baptista, 2012).

o Pedra de Areia, é o nome dado pela população porto-santense à areia 

carbonatada biogénica, que se encontra agregada, isto é, que foi cimentada 

e transformada em rocha arenítica;

o Fonte da Areia (ilha do Porto Santo), nome cuja origem reside no facto da 

água de nascente brotar na base dum extenso e espesso depósito de areias 
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calcárias (formação de eolianitos calcoareníticos) que ocorre na costa norte 

da ilha. A fonte de água mineral existente neste local era muito procurada 

e apreciada pelos residentes e visitantes. Hoje ainda se afirmam as suas 

qualidades na cura de doenças do foro gástrico e epidérmico. Os depósitos 

eólicos de areias calcárias organogénicas, com cerca de 30 metros de 

espessura são indicativos de uma área fonte que ficaria próximo do local 

atual. No passado podemos imaginar que a linha de costa estava afastada 

da sua posição atual algumas dezenas de metros e da existência de praias ao 

longo duma costa litoral de perfil suave com alguns quilómetros de largura, 

se tivermos em conta o desenvolvimento batimétrico (entre os 0 e -100 m) 

da plataforma norte da ilha (Silva, 2012b);

o Lajedo e Laje, topónimo com origem, génese e significado muito diferente 

nas ilhas da Madeira e do Porto Santo, apesar de apresentarem morfologia 

idênticas. No Porto Santo lajedo é o nome atribuído ao calcoarenito que 

ocorre na praia e que corresponde a uma antiga plataforma de abrasão 

marinha. É formado por areia carbonatada biogénica, conchas e calhaus, 

que passaram por um processo de litificação, pelo qual os sedimentos 

referidos foram transformados numa rocha, designada de grés de praia. Na 

praia da Laje no Seixal, ilha da Madeira, o termo laje ou lajedo é devido à 

disjunção planar exibida pela rocha basáltica. A sua formação deve-se ao 

facto de o arrefecimento da escoada basáltica ter sido paralela às superfícies 

de escoamento e da fluência da lava que entrou mar dentro (Silva, 2012b);

o Vergões, designação atribuída pela população porto-santense aos níveis 

de solo de tonalidade castanho avermelhada nos depósitos de areia. 

Os níveis de solo, argilo-gresoso de tonalidade castanho avermelhado, 

correspondem a períodos de pausa no transporte e acumulação das 

areias. Os solos contêm helicídeos ou caracóis em grande abundância, 

provando a sua formação em meio subaéreo e ciclos de deposição e 

não deposição das areias. Simultaneamente podem ocorrer inundações 

episódicas de leques de material lamacento, coluvial e/ou eluvial, oriundo 

dos relevos próximos, em períodos de pluviosidade mais intensa. Nos 

areeiros os vergões funcionam como material penalizante e são levados 
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para vazadouro, quando valeria a pena utilizá-los na agricultura devido à 

quantidade de matéria orgânica que possuem;

o Areeiro, o nome está relacionado com a presença de terrenos arenosos, 

representados por depósitos de materiais piroclásticos ou por depósitos 

de areia de praia. O sítio do Areeiro, em São Martinho, na ilha da 

Madeira, reúne à volta do seu nome várias situações. Em primeiro lugar 

os terrenos são formados por materiais piroclásticos, que apresentam 

granularidade fina a média, cientificamente denominados cinza e lapilli, 

respetivamente. Os solos são muito férteis do ponto de vista agrícola, 

e têm sido aproveitados na plantação de diversos tipos de culturas. Em 

segundo lugar, pelo facto, de na referida zona ter havido exploração de 

areão (cinza e lapilli). Em terceiro e último lugar, deve-se á extração de 

areia de praia, no local onde foi construída a piscina e o solário do Hotel 

Orca Praia (Silva, 2012b).

Considerações finais

A interpretação dos geotoponímos poderão ser muito úteis e preciosas no 

desempenho de diversas atividades profissionais e áreas de conhecimento, tais 

como: planeamento e ordenamento do território, arquitetura, engenharia, proteção 

civil, companhias seguradoras e agentes imobiliários.

Em síntese, pode referir-se que a toponímia reflete a realidade local mas, 

também, confere relevo aos factos da história geológica do arquipélago da Madeira.
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Resumo: Este texto visa apresentar o entendimento que temos sobre vários 

conceitos ligados à teoria do risco, quando integrados no ciclo da 

catástrofe, numa abordagem voltada para o socorro e a emergência 

e numa lógica que se enquadra na análise e gestão de riscos em pro-

teção civil.

Por sua vez, a inexistência em Portugal de uma classificação oficial 

dos riscos a que a Proteção Civil é chamada a dar resposta, levou-nos 
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a apresentar uma proposta que se baseia nos diferentes tipos de causas 

que podem estar na origem das diversas manifestações de riscos.

Trata-se de uma classificação que, do nosso ponto de vista, assenta 

numa lógica coerente e, por isso, poderá constituir um interessante 

contributo para a organização dos diferentes tipos de riscos que 

podem ser alvo de intervenção por parte dos agentes de proteção civil.

palavras ‑chave: Análise e gestão de riscos, classificação de riscos, riscos naturais, 

riscos antrópicos, riscos mistos.

Abstract: The theory of risk is based on three basic concepts: risk, danger and 

crisis. Some words have a specific meaning in technical language, but 

they are not always used correctly.

This text aims to present how we understand various concepts related 

to risk theory when integrated in the disaster cycle, in an approach 

focused on the relief and the emergency and guided by the same 

perspective as analysis and risk management in civil protection.

Moreover, the lack of an official classification of risks which civil 

protection is called upon to respond to in Portugal, has led us to 

present a proposal that is based on the different causes that might 

trigger the various manifestations of risks.

It is a qualification, as we see it, based on a consistent logic which 

makes it an interesting contribution to the  organization of the different 

risks that may be the target of intervention by civil protection agents.

Keywords: Risk analysis and management, risk classification, natural hazards, 

anthropic hazards, mixed hazards.
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Introdução

“Todos sabemos que as palavras estão sujeitas a modificações, 

a evoluções, tanto na forma como no sentido, e que os seus 

campos semânticos podem restringir-se ou dilatar-se no decurso 

dos tempos. Mau é que, por vezes, evoluam num dado sentido 

por lapso, incúria ou má interpretação”.

A. Machado Guerreiro (1987)

A interpretação “técnica” dada a determinados vocábulos que em linguagem 

comum assumem um significado diferente daquele que lhes é atribuído por alguma 

terminologia científica, como é o caso do termo perigo, leva a que, frequentemente, 

se deturpe o significado dos termos e, por isso, nem sempre sejam entendidos da 

mesma forma pelos diferentes utilizadores, o que é de evitar.  

De igual modo, o uso de alguns conceitos, que assumem um significado específico 

quando usados em sentido restrito, leva a que se confundam ou sejam entendidos 

como sinónimos, o que não está correto. São disso exemplo, entre outros, os 

seguintes termos: incidente, em vez de ocorrência, fogo, quando se trata de incêndio, 

supressão, no lugar de extinção, reabilitação, que se deve associar à intervenção 

de emergência, e recuperação, que é posterior à reabilitação, correspondendo à 

intervenção de consolidação e reconstrução, pelo que normalmente decorre durante 

mais tempo, com intervenções de médio e longo prazo. 

Por último, outros conceitos são referidos a despropósito, como é o caso das 

condições climatéricas, termo que, para além de corresponder a um galicismo, 

em substituição das condições climáticas, normalmente é mencionado a 

despropósito, referindo-se às condições meteorológicas, quase sempre associadas a 

um determinado tipo de tempo muito específico e que, por corresponderem a 

situações excepcionais, pouco têm a ver com o clima “normal” a que pretendem 

aludir as ditas condições climáticas.

Contrariando um pouco essas tendências, este texto apresenta o nosso 

entendimento sobre vários conceitos, tratados à luz da teoria do risco e integrados 

no ciclo da catástrofe, sendo abordados numa lógica de proteção civil, voltada tanto 

para o socorro e a emergência, como para a prevenção e a recuperação.
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A difusão desta nossa opinião, ainda que por vezes seja contrária à que se 

encontra instalada, apenas visa levar o leitor a refletir sobre o assunto, de modo a 

que depois, conscientemente, possa optar pelo significado que, para determinado 

conceito, lhe pareça fazer mais sentido em língua portuguesa.

A teoria do risco

“O risco, objeto social, define-se como a 

percepção do perigo, da catástrofe possível.”

Yvette Veyret (2007)

Atendendo a que o conceito “risco” teve mais do que um percurso epistemológico 

e etimológico, e foi sendo enriquecido com diferentes dimensões ou escalas e através 

de diferentes domínios de aplicação, em particular durante o séc. XX, é natural que 

existam diferentes pontos de vista sobre este conceito.

Entrados no século XXI, há agora uma certa tendência para a convergência 

de definições. As instituições internacionais como as Nações Unidas, a OCDE, o 

Banco Mundial, a EU, bem como as normas técnicas (eurocódigos) contribuíram 

para haver um espectro muito mais estreito de definições.

No entanto, o conceito de risco ainda se localiza entre uma percepção subjetiva 

ou social, relativamente difusa, ampla e plástica, e uma posição limite, de grandeza 

quantificável e quase tornada objetiva, como é a adoptada na análise quantitativa do risco.

Num trabalho precursor, que intitulou “La dimension des faits et la théorie du 

risque”, apresentado ao Seminário “Risques naturels, risques technologiques. Gestion 

des risques, gestion des crises”, que decorreu em Saint-Valery-sur-Somme, de 2 a 7 

de outubro de 1989, Lucien Faugères (1990) fez o enquadramento de diversos 

conceitos, a partir dos quais se lançaram os fundamentos da teoria do risco.

Todavia, apesar de, depois desse Seminário, muito se ter escrito sobre o assunto, 

poucas vezes este e outros trabalhos que nele foram apresentados constam das 

referências bibliográficas dos textos dedicados a esta temática, muito provavelmente 

por terem sido redigidos em francês e por não se encontrarem disponíveis na internet.
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No entanto, esta menção ao trabalho de Lucien Faugères parece-nos 

fundamental em qualquer estudo que aluda à teoria do risco, na medida em que 

nele se hierarquizaram claramente os conceitos de risco, perigo e crise, ao contrário 

do que sucede em muitos outros trabalhos onde, por vezes, alguns destes termos 

se confundem, porventura em resultado da dificuldade de tradução de certos 

vocábulos, como, aliás, recentemente foi comprovado por diversos especialistas 

(Rebelo, 2014; Pedro, 2014, Lourenço, 2014).

Ora, como é em português que comunicamos e como a linguagem de socorro 

e emergência é usada tanto pelos operacionais como pelos cidadãos comuns, seria 

conveniente que a utilização de qualquer termo tivesse o mesmo significado, 

independentemente de ele ser usado por operacionais ou pelos cidadãos.

A título de exemplo, podemos referir que o cidadão comum sabe distinguir 

muito bem e de forma bem pragmática as situações em que ele está em risco, daquelas 

outras em que corre perigo, pelo que as expressões “estar em risco” e “correr perigo” 

assumem significados bem distintos e, por conseguinte, devem implicar abordagens 

e medidas, tanto de prevenção como de segurança, bem diferentes.

Assim, esta nossa reflexão irá partir da existência, na linguagem comum, de um limiar 

que marca a transição do “risco” para a “crise” e que, na nossa perspetiva, corresponderá 

ao “perigo”. Neste contexto, a crise é entendida como sendo a plena manifestação do 

risco, admitindo-se que, até então, o risco está latente e, por conseguinte, pode nunca se 

manifestar, ou seja, pode nunca representar perigo efetivo, uma vez que este só acontece 

quando o risco se manifesta. Desta forma, o “perigo” está indelevelmente associado à 

manifestação do risco e, por conseguinte, ele é indissociável do início da crise.

De facto, se o risco é algo que está mais ou menos distante, o perigo é algo que 

está muito próximo dessa manifestação e, por conseguinte, só deveremos falar de 

perigo quando a manifestação do risco, ou seja, a crise, está mesmo iminente. Deste 

modo, o perigo poderá ser comparado a uma linha amarela, a qual não deverá ser 

nunca transposta, pois corresponde ao limiar de transição que marca a passagem 

do risco para a crise. Por outro lado, ao contrário do risco, o perigo é normalmente 

acompanhado por sinais que alertam para a iminência da manifestação do risco, ou 

seja, significa que as pessoas e/ou os seus bens e haveres deixam de estar em risco 

para passarem a correr perigo efetivo.
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Com efeito, se a linha amarela for transposta, deixaremos de estar na situação 

de risco, que podemos fazer corresponder à cor verde, para passarmos ao estádio 

seguinte, correspondente à manifestação desse risco, ou seja, à crise, a qual pode ser 

representada pela cor vermelha. Ora, se tal ocorrer, isso significa que o risco se está 

a manifestar e, como consequência, corre-se perigo efetivo.

Deste modo, o perigo está assim presente durante todo o desenrolar da crise, 

embora de forma diversa, pois regista particular acuidade durante a manifestação 

do processo em causa (sismo, inundação, deslizamento, incêndio, explosão, colapso 

de edifício, queda de avião, choque de comboios, ação terrorista, convulsão social, 

epidemia, …) e, depois, poderá permanecer por muito mais tempo, em resultado 

dos efeitos da crise desencadeada pela manifestação do processo inicial, e que, nestes 

casos, até pode evoluir para outro tipo de perigos, sobretudo de natureza social.

Pelas consequências que acarreta, a linha amarela não deverá ser transposta, uma 

vez que marca a passagem do risco para a crise. Todavia, sempre que não é possível 

evitar franqueá-la, poderá servir de aviso para evitar danos maiores, sobretudo nos 

casos em que a velocidade da manifestação do processo possa não ser muito rápida.

Ora, em determinadas situações, como sucede, por exemplo, nos riscos de 

inundação, quando existe uma cultura das cheias e, por conseguinte, se sabem 

interpretar os sinais de alerta por ela transmitidos, ou, então, quando a sua prevenção 

funciona e se emitem avisos à população sobre as atitudes a tomar e sobre o que 

deverá ser feito em concreto em função de cada situação específica, o resultado fará 

com que, nestes casos, tanto o número de vítimas como os prejuízos materiais sejam 

substancialmente reduzidos.

De facto, nessas circunstâncias, a maior parte das vezes é possível retirar as 

pessoas e os seus bens dos locais suscetíveis à manifestação do risco de inundação, 

ou, pelo menos, acondicioná-los de modo a que não sofram danos avultados. 

Atuando desta forma, apesar do processo inerente ao risco se ter manifestado, como 

se reduziu a vulnerabilidade da população e dos seus haveres, os prejuízos serão 

muito minimizados.

Posteriormente, durante o lapso de tempo em que o risco se manifesta, 

correspondente à antes mencionada cor vermelha, e que é muito variável em função 

do tipo de risco, normalmente pouco ou nada haverá a fazer, razão pela qual importa 
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prevenir essas situações, através da análise e gestão dos respetivos riscos, para evitar 

danos maiores e, mais tarde, ter de remediar aquilo que não se preveniu.

Por conseguinte, esta nossa reflexão não se limita a uma análise de riscos, já de 

si complexa, mas procura integrá-la no designado “ciclo da catástrofe”, ainda bem 

mais complexo, pois é a forma de também nela incluir a componente da crise, a 

qual implica uma visão mais global do risco, pois pressupõe a sua manifestação, 

que se traduz em consequências e se minimiza através da adequada resposta das 

forças de socorro, que evita danos ainda maiores, bem como de uma imediata boa 

reabilitação e, ainda, da necessária e posterior recuperação da área afetada, situação 

que normalmente se arrasta no tempo e que, por vezes, nem sequer é iniciada.

Por isso, se a mitigação do risco for, como deverá ser, o objetivo das análises de 

risco, então teremos de ser pragmáticos e integrar nessa análise as três fases do ciclo 

da catástrofe, ou seja: (i) a fase de pré-catástrofe, correspondente ao “antes”, isto é, 

ao período anterior à manifestação e que, naturalmente, deverá ser de preparação, 

prevenção e de previsão; (ii) a fase de socorro e de reabilitação, correspondente 

ao “durante”, e que diz respeito à resposta perante as diferentes atuações de 

emergência; (iii) a fase de pós-catástrofe ou de recuperação, que diz respeito ao 

“depois” e durante a qual será necessário reconstruir a área afetada, dotando-a de 

condições de maior segurança do que as existentes antes da crise, através da redução 

das vulnerabilidades existentes, de modo a torná-la mais resiliente.

Deste modo, a teoria do risco desenvolvida por diversos autores (Faugères, 

1990; Hadjiconstantinou, 1990; Moustafa, 1990; Rebelo, 1995, 1996, 1997b, 

2014) assenta, como foi antes referido, em três conceitos-chave: risco, perigo e crise, 

que constituem a trilogia-base da teoria do risco e do ciclo da catástrofe.

A clara distinção entre risco, perigo e crise é uma das traves mestras da teoria do 

risco. Convocando Aristóteles, podemos aplicar os conceitos de ser em potência (o 

risco) ou de ser em ato (perigo e crise).

Esta distinção parece estar de acordo com a opinião do jurista Dr. Miguel 

Nogueira de Brito, especialista em Direito Administrativo, quando afirma que: “[...] 

a uma noção objetiva de perigo opõe-se um conceito subjetivo de risco” (Gomes, 2012, 

cap. VII). Ele cita um jurista alemão que considera que: “[...] o perigo é a condição 

a que o curso objetivo normal dos acontecimentos conduz, com suficiente probabilidade 
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e num horizonte de tempo determinado, levando a que uma determinada situação 

ou comportamento causem danos a um determinado bem protegido”. É interessante 

esta consideração do termo subjetivo, pois parece associar-se à percepção e ao 

conceito de probabilidade, uma vez que o termo objetivo corresponderá a uma 

suficiente probabilidade. Sendo assim, os conceitos de perigo e de risco devem ser 

caracterizados por uma avaliação ex ante, uma vez que em Direito a consideração de 

perigo e de risco é muito sensível e complexa, tanto mais que só muito recentemente 

o risco passou a ser tido em conta, muito por efeito dos riscos ambientais.

Um outro termo que, por vezes, se associa ao risco é o de ameaça, enquanto 

intenção deliberada de provocar dano a outrem. Por isso, enquanto tal, é um risco 

que, eventualmente, se revestirá de perigo se vier a ser concretizada, isto é, se e 

quando se manifestar. 

Todavia, o risco e a crise, sendo esta a manifestação daquele, são dois os 

conceitos fundamentais. O perigo, ainda que mencionado, aparece como elemento 

secundário, dado que não é particularmente valorizado, ao contrário do que tem 

sucedido em Portugal, onde a “perigosidade” prevalece sobre o “risco”, o que não 

parece lógico, na medida em que o perigo é uma emoção sentida e quase instintiva, 

pouco racional, enquanto que, pelo contrário, o risco é uma construção muito 

racional e convencionada.

Com base neste enquadramento e no que à teoria do risco diz respeito, far-

se-á de seguida a contextualização e a hierarquização de alguns dos conceitos mais 

usados em ciências cindínicas e em operações de proteção civil.

Risco

O risco corresponde, no dizer de Lucien Faugères (1990, p. 53), a um “[...]

sistema complexo de processos cuja modificação de funcionamento é susceptível de 

acarretar prejuízos diretos ou indiretos (perda de recursos) a uma dada população”. 

Trata-se de uma definição simples, mas simultaneamente completa, pois comporta 

os processos inerentes à manifestação de determinado risco (Rebelo, 1995), bem 

como a incerteza que decorre do é susceptível e, ainda, as consequências que o risco 
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comporta para uma dada população (Betâmio de Almeida, 2011), plasmadas no 

acarretar prejuízos, e que, naturalmente, serão maiores ou menores em função da 

vulnerabilidade dessa população.

De facto, a incerteza sobre o desfecho, traduzida no “é susceptível”, significa que 

pode, ou não, vir a manifestar-se. Assim sendo, neste último caso nunca haverá 

perigo, razão pela qual não nos parece fazer sentido mencionar a perigosidade 

neste contexto, uma vez que ela pode nem sequer existir. Por isso, entende-se 

o risco como algo de potencial, que pode vir a manifestar-se ou não e, nessas 

circunstâncias, parece-nos que ele deverá situar-se a montante do perigo. Assim 

sendo, a perigosidade nunca poderá fazer parte integrante do risco, já que decorre 

dele e, por conseguinte, é-lhe posterior, situando-se, por isso, a jusante do risco.

Podemos dizer, por exemplo, que o risco de incêndio florestal está presente, 

em grande parte do ano, nas florestas mediterrâneas. Todavia, raramente há perigo 

de incêndio. Ele só ocorre na presença de trovoadas secas ou, então, quando o ser 

humano usa inopinadamente o fogo no ambiente florestal. Nestes casos, o perigo 

passa a estar iminente e quando, de forma involuntária ou deliberadamente, o ser 

humano deixa de controlar o fogo, o perigo passa a ser real, o risco de incêndio 

manifesta-se e a crise acontece.

A Norma ISO 31000:2009 – Risk Management. Principles and Guidelines, vertida 

para a NP ISO 31000:2013 – Gestão do Risco. Princípios e Linhas de Orientação, 

define Risco como sendo o “efeito da incerteza na consecução dos objetivos”. Nesta 

perspetiva, o risco assenta, fundamentalmente, na incerteza e nos efeitos, ou seja, 

nos danos decorrentes do potencial perigo antecipado, associado e identificado no 

processo em análise ou numa percepção.

Há autores que defendem que o conceito de risco implica a quantificação da 

incerteza através de probabilidades (Frank Knight, 1921), o que implica que a 

incerteza seja do tipo aleatório ou pseudoaleatório (com probabilidades empíricas 

ou lógicas), pelo que a incerteza epistémica ficaria de fora. Atualmente, com as 

formas generalizadas de probabilidades, talvez se possa abranger a quantificação dos 

dois tipos de incerteza.

Para as Nações Unidas, o risco resulta da “[...] combinação da probabilidade de 

ocorrência de um evento com as suas consequências negativas” (ISDR, 2009, p. 25), 
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definição que segue de perto a do ISO/IEC Guia 73, em que a palavra “risco” tem 

duas conotações distintas: normalmente, em linguagem popular, a ênfase é colocada 

no conceito de acaso, de azar ou de possibilidade, de que é exemplo “o risco de 

um acidente”. Por sua vez, em termos técnicos, a ênfase é posta, quase sempre, nas 

consequências, avaliadas em termos de “perdas potenciais”, decorrentes de algum 

motivo particular, local e período.

Estes aspetos levam-nos a pensar em algumas interrogações clássicas na 

interpretação de fenómenos geográficos (e não só!), designadamente as de saber, neste 

caso, não só onde, quando e como, mas também porque é que os riscos se manifestam? 

A resposta às três primeiras questões tem a ver com aquilo que poderemos chamar 

a severidade da manifestação de determinado processo, ou seja, diz respeito à maior 

ou menor violência inerente à atuação do fenómeno ou processo envolvido. Por sua 

vez, o porquê, diz respeito à outra parte da explicação, muito condicionada pelo ser 

humano e que, genericamente, designamos por vulnerabilidade, conceitos que se 

desenvolvem a seguir.

Severidade

A severidade reúne a resposta às três questões antes colocadas e que, embora mereçam 

análise individualizada, respetivamente através da suscetibilidade, probabilidade 

e intensidade, poderão ser agrupadas sob o denominador comum da severidade 

que acompanha a manifestação dos processos potencialmente perigosos, normalmente 

identificada por perigosidade, embora este termo nos parece despropositado porque, 

frequentemente, essa manifestação não envolve perigo algum.

Com efeito, porque se trata, essencialmente, de identificar e caraterizar as causas 

inerentes a um determinado tipo de processos que leva a uma manifestação de risco, 

a qual se traduz pela maior ou menor violência dessas manifestações, optámos por 

lhe chamar severidade, em substituição do termo perigosidade, pois nem sempre essa 

manifestação acarreta qualquer perigo, mormente nos níveis de baixa severidade, 

pelo que não nos parece fazer sentido usar um termo que nos parece inapropriado 

para identificar essa condição. 
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O termo severidade, do processo ou do cenário de análise, que se propõe para 

ser adotado em vez de perigosidade, caracteriza a probabilidade de ocorrência e 

a sua intensidade, enquanto propriedade obrigatoriamente implícita no valor da 

probabilidade, bem como suscetibilidade de ocorrência, ou seja a possibilidade 

lógica e física de um cenário acontecer.

Contudo, o vocábulo severidade poderá dar a ideia de também incluir uma avaliação 

da importância provável dos danos resultantes do impacte do processo em pessoas ou 

em bens materiais, o que não será correto nesta componente do risco, uma vez que ainda 

é independente das consequências do processo. Com efeito, existe uma separação formal 

entre a caracterização do processo ou do cenário e os danos a eles associados.

De facto consideramos que, em condições normais, um qualquer processo, seja 

ele a chuva, o frio, o calor, o caudal dos rios, … ou, até, o próprio ser humano, não 

pode ser considerado um perigo ou um processo perigoso. Pelo contrário, na maior 

parte das condições, esses processos até são benéficos. Então, se assim é, porquê 

chamar-lhes perigosos ou perigos?!

O exemplo das avalanches é, porventura, um dos mais elucidativos. 

Normalmente, não ouvimos falar das avalanches, enquanto processo natural, pois 

elas não despertam qualquer interesse mediático, por não acarretarem qualquer 

perigo. Então porquê chamar-lhes “perigo” ou caraterizar a sua “perigosidade” 

quando ela é inexistente? Sendo assim, como é que se justifica que a “perigosidade” 

seja uma das componentes do risco?

As avalanches são efetivamente notícia quando entra a outra componente do 

risco, a vulnerabilidade, que diz respeito à presença do ser humano, quer enquanto 

pessoas concretas (alpinistas, turistas, …), quer através de infraestruturas construídas 

para o seu apoio: pistas de ski, hotéis e outras que, quando se encontram expostas ao 

processo natural, o transformam em risco e, nestas circunstâncias, podem acarretar 

perigo para as pessoas e os seus bens.

Fica, pois, claro que os processos naturais em si não são perigosos, pois 

fazem parte da evolução natural, razão pela qual entendemos que estes processos 

não devem ser chamados de “perigos”. Como vimos neste exemplo, o processo 

só se torna perigoso se existir presença ou atividade humana, pois são elas que 

o valorizam, mas como nem sempre tal acontece, entendemos que os processos 
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não deverão ser tratados como sinónimos de perigo, ainda que, por vezes, a sua 

manifestação possa acarretar perigo e, por essa razão possam ser designados por 

processos potencialmente perigosos.

Suscetibilidade

Saber onde ocorreram anteriores manifestações de um determinado tipo de risco, 

permite identificar a sua localização geográfica e proceder à distribuição espacial dos 

eventos que ocorreram e, por conseguinte, estimar as áreas mais suscetíveis a essa 

ocorrência, caraterística que permite localizar o fenómeno no espaço e se costuma 

designar por suscetibilidade.

Probabilidade

Por sua vez, saber quando foi que esses fenómenos se manifestaram, ajuda a situar os 

fenómenos ao longo do tempo, histórico ou geológico, e inferir da eventual possibilidade 

da sua repetição, que pode ser traduzida em termos da probabilidade de ocorrência do 

processo em análise e, por isso, tem a ver com a sua localização no tempo.

Intensidade

Feita a localização no espaço e no tempo, importa agora saber como é que o 

fenómeno se manifestou, conhecimento que é fundamental para estimar as 

consequências, em caso de repetição de situações análogas. Trata-se, pois, de analisar 

algumas características inerentes ao fenómeno em apreço, normalmente traduzidas 

pela sua intensidade, que exprime o grau de atividade ou a energia do processo em 

causa, e se expressa através de unidades de medida, designadamente em termos de 

percentagem, graus ou velocidade, valores que são quase sempre determinantes para 

a explicação dos danos causados.
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Vulnerabilidade

Passando à última das interrogações, o porquê, será porventura a mais complicada 
em termos de resposta, uma vez que resulta de um conjunto de circunstâncias que 
podem ser agrupadas sob a designação de vulnerabilidade, a qual, no entender das 
Nações Unidas, corresponde às “características e circunstâncias de uma comunidade 

que a tornam suscetível aos efeitos nocivos do processo” (ISDR, 2009, p. 30). 
Todavia, esta definição torna-se tão abrangente que entramos noutra dimensão 

ou escala, ou seja, o termo vulnerabilidade deixaria de participar diretamente na 
definição do risco quantitativo.

Com efeito, a definição não quantitativa do risco, nomeadamente em algumas 
disciplinas como a sociologia e a psicologia social, centrou-se e centra-se muito na 
vulnerabilidade. Há livros célebres em que a definição do risco quase se confunde 
com vulnerabilidade social: “Por ‘vulnerabilidade’ entendemos ser a característica de 

uma pessoa ou de um grupo de pessoas de ter capacidade para antecipar, enfrentar, 

resistir e recuperar do impacto de um evento natural perigoso” (Wisner et al., 1994). 
Neste contexto, é dada muita ênfase aos fatores que retiram resistência às 

comunidades face a uma catástrofe. Assim, as escalas superiores da vulnerabilidade 
não correspondem a escalas de valores tangíveis dos danos mas, eventualmente, 
a uma escala de hierarquia convencionada, mais abrangente nas prioridades de 
intervenção social ou de planeamento, sem necessidade de cálculos rigorosos.

A problemática das alterações globais, muito incertas, veio justificar uma gestão 
de vulnerabilidades em detrimento de uma gestão de riscos, atendendo a que as 
probabilidades são difíceis de estimar de modo fiável. A gestão de vulnerabilidades 
tenta, assim, minimizar perdas e danos seja qual for a probabilidade de ocorrência. 

A vulnerabilidade é, pois, um conceito chave e tem havido muita discussão à sua 
volta (Poljanšek, 2017), bem como sobre os elementos que devem ser considerados 
como parte integrante da vulnerabilidade, uma vez que as diferentes definições de 
vulnerabilidade abrangem um número muito elevado de fatores que influenciam 
uma comunidade ou mesmo o Mundo (Birkmann, 2006) pelo que, também por 
isso, ela deverá integrar a análise de risco.

Do nosso ponto de vista, entendemos que a maior ou menor vulnerabilidade 
dos territórios e das comunidades, no sentido oposto ao da resistência (física, social, 
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económica…) ao impacte de qualquer manifestação de risco, é dos parâmetros mais 

difíceis de determinar, pois depende essencialmente de três fatores, embora nem todos 

os autores os considerem como fazendo parte integrante da vulnerabilidade, e que dizem 

respeito à: exposição, sensibilidade e capacidade, tanto de antecipação como de resposta, 

pois são eles que, em grande parte, vão determinar as caraterísticas e a dimensão dos danos.

Sendo assim, os danos, ainda que tratados à parte por serem consequência e 

não parte integrante da vulnerabilidade, acabam por estar associados diretamente 

à vulnerabilidade que, em termos de cálculo, corresponde ao valor estimado dos 

danos em cada cenário.

Exposição

A exposição diz respeito aos “[...] elementos presentes nas zonas de risco - as pessoas 

e os seus bens e haveres - que, por esse motivo, ficam sujeitos a eventuais perdas” (ISDR, 

2009, p. 15), ou seja, refere-se ao território, bens e pessoas expostas ao impacte do 

evento associado ao risco em apreço.

A identificação e caraterização espacial da exposição fica dependente da 

intensidade do processo, no âmbito de cada cenário em análise e, regra geral, 

depende do processo, físico ou estrutural, de propagação do fenómen em causa.

Alguns autores preferem tratá-la de forma independente, não a incluindo na 

vulnerabilidade, mas é fácil perceber que os efeitos nocivos do processo dependem, 

em grande parte, do maior ou menor grau de exposição dos diferentes elementos 

que estão patentes ao processo, pelo que nos parece fazer sentido incluí-la como um 

elemento que integra a vulnerabilidade.

Sensibilidade

Por sua vez, a sensibilidade ou fragilidade, de acordo com Cutter (2011), 

corresponde ao nível e à extensão dos danos que os elementos expostos podem sofrer, 

em função das características intrínsecas desses elementos expostos, por exemplo, 



51

o tipo de materiais usados na construção, bem como do seu grau de proteção que, 

entre outros, envolve as infraestruturas de defesa.

Capacidade

Por último, a capacidade, quer de antecipação, quer de resposta, é um dos 

elementos que menos se integra nas análises de risco, apesar de ser um dos elementos 

primordiais para explicar muitas das diferenças registadas entre manifestações que, 

à partida, poderiam ter consequências semelhantes mas que, depois, apresentam 

efeitos substancialmente diferentes, constituindo, por isso, frequentemente, a chave 

do sucesso de determinadas operações.

Sabemos da dificuldade em obter elementos fiáveis e dados estatísticos 

normalizados que permitam quantificar com precisão estas capacidades, mas isso 

não invalida que não se deva fazer um esforço no sentido de os obter e de introduzir 

esta componente nas análises de risco, quanto mais não seja para que, pelo menos, 

incluam uma avaliação de carácter meramente qualitativo.

Com efeito, a capacidade é entendida como sendo “a combinação de todas 

as forças e recursos disponíveis dentro de uma comunidade, na sociedade ou numa 

organização que possam ser utilizados para atingir os objetivos” (ISDR, 2009, p. 

5-6). Ora, estes passam obviamente pela redução do risco a que essa sociedade está 

exposta (o que tem a ver com a capacidade de antecipação) ou, no caso de uma 

eventual manifestação, pela redução dos danos que por ela possam ser causados (o 

que se consegue através de uma capacidade de resposta eficaz).

Capacidade de antecipação

A capacidade de antecipação, sendo anterior à manifestação do risco, permite 

que nos preparemos previamente e, por isso, ela diz respeito à implementação de 

ações e à realização de atividades que permitem reduzir danos, no caso do risco se 

vir a manifestar.
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Ora, estas ações e atividades passam quer por medidas de prevenção, com vista a 

não só evitar essa manifestação mas também a minimizar os seus efeitos, no caso de 

ela se manifestar, quer por medidas de preparação para o socorro, designada- mente 

a nível de infraestruturas, de modo a que este venha a atuar de forma adequada, 

com o objetivo de também reduzir os danos ao mínimo possível.

Capacidade de resposta

Por sua vez, a capacidade de resposta, embora tenha de ser dimensionada 

e preparada antecipadamente, só é chamada a intervir imediatamente após a 

manifestação do risco e também com o mesmo objetivo de reduzir os danos 

causados por essa manifestação.

Deste modo, a capacidade de resposta diz respeito às várias organizações que 

integram a proteção civil, designadamente as forças de socorro e segurança, de 

emergência e assistência, com vista à prestação de socorro durante a ocorrência e 

à reabilitação a área afetada (intervenção de emergência), bem como à posterior 

recuperação dessas áreas (intervenção de consolidação/reconstrução) com o objetivo 

de minimizar os danos, caso volte a repetir-se a manifestação de risco.

Na primeira fase, designada de reabilitação, a capacidade de resposta satisfaz 

normalmente as necessidades, uma vez que está relacionada com medidas de emergência 

e, normalmente, mobiliza ajuda internacional, pois trata-se de prestar assistência para 

suprir necessidades básicas vitais dos afetados, designadamente em termos de alimentação 

e alojamento provisórios, tendentes a minorar, no imediato, os impactes da crise.

Todavia, no que respeita a medidas de médio e longo prazo, designadas de 

recuperação, a capacidade de resposta deixa mais a desejar, se é que alguma vez se 

concretiza, sobretudo porque implica continuidade e persistência ao longo do tempo. 

Na realidade, estas medidas acarretam uma série de aspetos complementares, com o 

duplo objetivo de, por um lado, atenuar as consequências da crise e, por outra parte, 

de minorar os efeitos de manifestações futuras, os quais passam pela reconstrução 

dos bens e haveres destruídos, pela redução das vulnerabilidades e por programas de 

desenvolvimento, fundamentais para um rápido retorno à situação de normalidade.
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Modelo conceptual

Após esta contextualização, e em síntese, o modelo de risco que propomos (fig. 1)  

esulta do cruzamento de processos naturais e/ou antrópicos, ou seja, da severidade, 

com as vulnerabilidades dos seres humanos e dos seus bens, pelo que o risco resultará 

da multiplicação da severidade pela vulnerabilidade:

Risco = Severidade x Vulnerabilidade

agrupando, numa perspetiva conceptual, a sequência dos conceitos apresentados 

e, na ótica de aplicação operacional, permite o estabelecimento de diferentes níveis 

para cada risco em concreto (normalmente, em termos operacionais, consideram-se 

os indicados de 1 a 5), em resultado do modo de atuação dos respetivos processos 

e tendo em conta as vulnerabilidades existentes, que incluem os danos estimados.

Nesta definição existe o propósito de estruturar um modelo de risco que 

permita hierarquizar tomadas de decisão, inerente a uma certa escala de decisão, 

através de valores numéricos (finais) discretos e sem dimensões, variando de 0 a 1, 

0 a 10 ou 0 a 100, consoante a escala adotada, situando-nos assim num propósito 

de convenção, fora da definição quantitativa e formal que, por vezes, é usada para 

diferentes cenários.

Muitas vezes, o valor obtido converte-se numa escala de 0 a 5, correspondente aos 

seis níveis de risco normalmente utilizados em termos operacionais e que, na prática, 

se reduzem a cinco, por não se considerar o nível mais baixo, o mínimo (fig. 1).

Perigo

O “perigo”, como referimos anteriormente, é por nós entendido como uma 

espécie de limiar de transição entre o “risco” e a “crise” que marca, de forma indelével, 

o início desta, desempenhando um papel de soleira ou de patamar de transição entre 

ambos, ou seja, constitui a porta de entrada que marca o início da Crise.

Por isso, o perigo é por nós entendido como algo instantâneo, fugaz, uma vez 

que tão depressa está iminente, como, instantes depois, está a acontecer e, muito 
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rapidamente, se pode transformar em algo que é passado (fig. 1), ao contrário da 

crise, que pode permanecer por muito mais tempo, às vezes prolongando-se por 

vários anos, eventualmente com outros “perigos”, mas que têm causas diferentes 

daquela que originou a crise inicial.

Por outro lado, o perigo reconhece-se através de sinais de alerta, a que poderemos 

chamar perigosidade1, ou seja, esta indica a qualidade do que é perigoso, dado que 

permite reconhecer a existência de perigo, exatamente através de sinais indicadores de 

que a manifestação do risco já está iminente e, por conseguinte, passou a acarretar perigo.

Ora, esses sinais variam consoante o tipo de risco que está prestes a manifestar -se. 

É sabido que, por exemplo, no caso da manifestação do risco sísmico, muitas 

vezes os cães ladram antes de acontecer o tremor de terra, por “sentirem” as ondas 

premonitórias, insensíveis ao ser humano, mas que são registadas nos sismógrafos.

Do mesmo modo, a manifestação do risco vulcânico é, muitas vezes, antecedida 

de sismos que alertam para uma atividade anormal nas câmaras magmáticas.

Um terceiro exemplo pode ser dado a propósito de algumas movimentações em 

massa, cujos sinais dizem respeito ao aparecimento de fissuras na área que, mais tarde, 

irá ficar assinalada como tendo sido a “cicatriz de arranque” do deslizamento, ou seja, 

aquela que marca o local de arranque do material que foi destacado e deslocado.

Com efeito, a perigosidade tem sido entendida como um dos elementos que 

integram o risco, juntamente com a vulnerabilidade, o que, na nossa perspetiva, não 

faz sentido, atendendo a que o perigo, ao corresponder à materialização do risco, ou 

seja, ao seu final, como é entendido na teoria do risco, não deverá ser considerado 

como sendo anterior a essa manifestação.

Por fim, um último exemplo, diz respeita à rápida descida do nível do mar para 

cotas muito abaixo das habituais e que é sinal da posterior aproximação de ondas 

gigantes, conhecidas por maremotos ou tsunami.

Com estes exemplos de sinais de alerta, e muitos outros poderiam ser dados para 

outros tantos riscos, apenas pretendemos distinguir as situações em que estamos em 

risco, mas em que nada de grave acontece, daquelas outras em que corremos perigo, 

1 Perigosidade é aqui entendida como a a qualidade do que é perigoso, ou seja, num sentido 
diferente do habitual que, quanto a nós, se instalou nos países latinos devido a uma deficiente 
tradução do conceito de hazard, como já foi mencionado.
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nomeadamente quando estes sinais alertam para a iminente manifestação do risco 
e que, quando ele se materializa e acontece, gera a crise, situação em que se corre 
efetivamente perigo.

Por isso, tanto Lucien Faugères (1990), ao mencionar que o perigo “[…] 
caracteriza uma situação de desregulação do sistema que torna perceptível e desencadeia 

toda uma série de reações de defesa”, como Yvette Veyret (2007), ao referir que “[...] 
o risco, objeto social, define-se como a percepção do perigo, da catástrofe possível”, 
deixam subentender o posicionamento antes mencionado, ou seja, como o limiar 
de transição que marca o início da crise.

Deste modo, o perigo corresponde assim ao desencadear da manifestação da 
crise, que nos é dado pelos sinais de alerta antes referidos, e por outros que nos 
sistemas de segurança são identificados por desvios, uma vez que não têm grande 
significado para a segurança, e por anomalias (fig. 1), que representam violação 
das situações operacionais autorizadas, as quais, não pondo em risco a segurança, 
revelam deficiências nos sistemas (Lourenço, 2003, p. 91).

Crise

A crise pode ser entendida, de forma simples, como a “plena manifestação do 

risco” e, por isso, as Nações Unidas entendem as crises como emergências, ou seja, 
como manifestações de risco que requerem uma ação urgente (ISDR, 2009, p. 13), 
uma vez que foram ultrapassados os limiares normais de reação.

Por seu lado, Lucien Faugères (1990, p. 53) considerou que as crises ocorrem 
sempre que:

•	 As defesas, ou as tentativas de restabelecer o funcionamento anterior, se 
tornam inoperantes;

•	 Certos limiares são ultrapassados;
•	 É iniciada uma escalada;
•	 O curso dos fenómenos em causa não pode ser previsto ou controlado. 
Este enquadramento permite que se desenrolem situações muito diversificadas, 

pelo que nos parece fundamental distinguir essas situações, separando claramente 

as pequenas das grandes crises.
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Assim, do nosso ponto de vista, as pequenas crises traduzem-se quer por 

incidentes, em que não há necessidade de intervenção dos meios de socorro, quer 

por acidentes, em que apesar da intervenção dos meios de socorro dos bombeiros 

e, eventualmente, das forças de segurança, não apresentam muita gravidade, pelo 

que passam perfeitamente despercebidas e raramente são notícia, integrando-se 

nas situações ditas de rotina, embora, na sua classificação, André Dauphiné (2001) 

tenha considerado os acidentes como o primeiro nível da sua escala, uma vez que, 

por vezes, eles podem apresentar danos avultados e envolver um número de mortos 

situado entre 0 e 9.

Por sua vez, as grandes crises implicam o acionamento do Sistema de Proteção 

Civil, pelo que correspondem, naquilo que é o nosso entendimento da Lei de Bases 

da Proteção Civil portuguesa (Lei n.º 27/2006, de 3 de julho), aos acidentes graves e 

às catástrofes constantes dos n.os 1 e 2 do Artigo 3.º.

Os acidentes graves distinguem-se assim dos acidentes descritos no parágrafo 

anterior, pela maior gravidade das suas consequências, sendo entendidos como “[...]

um acontecimento inusitado com efeitos relativamente limitados no tempo e no espaço, 

susceptível de atingir as pessoas e outros seres vivos, os bens ou o ambiente” (Lei n.º 27, 

2006). Na sua classificação, André Dauphiné (2001) refere-se a acidentes graves ou 

desastres quando o número de mortos se situa entre 10 e 99.

Na atual Lei de Bases da Proteção Civil portuguesa, as catástrofes são entendidas 

como um fenómeno ou uma série de acontecimentos “[...] susceptíveis de provocarem 

elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afectando intensamente as 

condições de vida e o tecido socioeconómico em áreas ou na totalidade do território 

nacional” (Lei n.º 27, 2006).

Por sua vez, no que à perda de vidas humanas diz respeito, e de acordo com 

a já mencionada obra de André Dauphiné (2001), consideram-se três tipos 

de catástrofes:

(i) A catástrofe propriamente dita, que se associa a um número de mortos variável 

entre 100 e 9 999;

(ii) A catástrofe maior, com o número de mortos a variar entre 10 000 e  99 999;

(iii) A supercatástrofe, com um número de mortos superior a 100 000, mas 

que pode ir até mais de um milhão.
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Resiliência e consequências das manifestações de riscos

A determinação dos impactes e a avaliação dos danos produzidos pelas 

manifestações de riscos devem iniciar-se imediatamente após cada manifestação, o 

que faz com que, por vezes, elas ainda se iniciem durante a manifestação do risco, 

embora, quase sempre, só mais tarde é que se consegue concluí-las.

Não obstante, esses levantamentos são fundamentais para, numa primeira fase, 

se organizar a reabilitação de emergência e, depois, são essenciais para se proceder 

à recuperação a médio e longo prazo, com vista à reconstrução da área afetada que, 

se for bem efetuada, poderá permitir intervir no território. Essa intervenção terá 

como objetivo exercer, no futuro, algum controlo sobre os processos naturais e as 

suas dinâmicas, e, muito em particular, sobre a sociedade, uma vez que “[...] o ser 

humano, estando na origem dos riscos antrópicos, é produtor e gestor de tecnologias, 

de que decorrem riscos tecnológicos, e é gerador de conflitos, que estão na génese dos 

riscos sociais” (Lourenço, 2007, p.110). Além disso é, ainda, interveniente direto 

nos riscos mistos.

Ora, se esta intervenção a nível das causas é importante, mais imperioso se torna 

atuar também na redução das vulnerabilidades, por forma a que todo o conjunto 

seja mais resiliente e, deste modo, minimizando as consequências de futuras 

manifestações, fecha-se o ciclo da catástrofe. Como é sabido, ele começa com a 

existência de risco. Se, porventura, se passa à posterior emissão de sinais, isso torna 

evidente que a manifestação do risco está iminente, determinando a passagem ao 

estado de ao perigo, que dá início à manifestação do(s) processo(s) envolvido(s) que 

desencadeia(m) a crise.

Por sua vez, a maior ou menor gravidade das suas consequências dependerá, por 

um lado, das vulnerabilidades existentes e do tempo durante o qual se manifestar o 

processo e, por outra parte, do tempo que demorar a recuperação da área afetada e 

da forma como ela vier a ser reconstruída, com o objetivo de a tornar mais resistente, 

ou, como se diz agora, mais resiliente (fig. 1).
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Classificação de riscos na ótica da proteção civil

Ora, como não existe uniformidade nas classificações dos diferentes tipos de ocorrên-

cias, apresentámos uma proposta (Lourenço, 2019), cuja tipologia agrupou os riscos em 

três grandes categorias: naturais, antrópicos e mistos, tendo em conta a respetiva origem. 

Depois, dentro de cada uma delas estabelecem-se subdivisões, em função dos principais 

processos que os ocasionam. Apresenta-se essa listagem, com o principal objetivo de fazer 

a divulgação desta classificação, sem indicar grandes argumentos justificativos, por cons-

tarem de trabalhos anteriores, facilmente acessíveis (Lourenço, 2019; Lourenço e Velez 

(Coords.) 2019; Lourenço e Nunes (Coords.) 2019; Lourenço e Vieira (Coords.) 2020).

fig. 1 ‑ Modelo proposto para acompanhar a evolução da manifestação de uma crise, 
através da análise de risco, avaliação do perigo e gestão da crise, com a posterior gestão do 

risco traduzida na fase de recuperação e que se deverá repercutir na redução do risco 
(Fonte: Lourenço e Betâmio de Almeida, 2019).

Fig. 1 - Model proposed to monitor the evolution of a crisis, through risk analysis, risk assessment, 
and crisis management, with subsequent risk management becoming the recovery phase, which 

should be reflected in risk reduction (Source: Lourenço and Betâmio de Almeida, 2019).
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Riscos Naturais

Como o nome indica, os riscos têm origem natural quando o fenómeno que 

produz os danos tem a sua origem na natureza, sendo possível encontrar diversos 

fenómenos naturais capazes de produzir danos e que poderão ser agrupados de 

várias formas. Na nossa perspetiva, uma forma lógica de os arrumar, é a seguinte:

Riscos geológicos (geofísicos) 

Incluímos neste conjunto todos os riscos associados à geodinâmica interna e que 

podem apresentar duas grandes subdivisões:

Riscos tectónicos, também designados por riscos sísmicos

Incluem-se neste conjunto os riscos ligados à atividade das placas tectónicas e 

que se manifestam através de tremores de terra, também conhecidos por terramotos 

e sismos.

Quando a atividade tectónica se manifesta no oceano, podem desencadear-se 

ondas de grandes dimensões, conhecidas por maremotos (tsunamis) que se irão 

manifestar, sobretudo, nas áreas litorais mais próximas do epicentro.

Riscos magmáticos, também designados por riscos vulcânicos

Incluem-se nesta subdivisão os riscos que decorrem da atividade magmática e 

que se manifestam, principalmente, através de erupções vulcânicas e de fumarolas.
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Riscos climáticos e meteorológicos 

Neste apartado consideram-se os riscos associados aos diferentes tipos de clima 

(riscos climáticos) ou à variabilidade dos tipos de tempo (riscos meteorológicos), pelo 

que nele se incluem tanto os tufões do Pacífico e os furacões do Atlântico, como as 

chuvas torrenciais (de monções e outras), ou as avalanches e os degelos repentinos. 

Deste modo, todos os riscos que se podem incluir neste subtipo decorrem da 

existência de diferentes tipos de clima (riscos climáticos) ou da variabilidade dos 

sucessivos tipos de tempo (riscos meteorológicos). 

Nos riscos climáticos poderiam incluir-se ainda outros tipos de riscos, como 

sejam os de erosão, de desertificação, ou de incêndio florestal, embora, por nem 

sempre serem devidos a causas exclusivamente naturais, devam ser considerados 

riscos mistos e, por essa razão, são mencionados mais adiante. 

Riscos hidrológicos 

Os riscos hidrológicos abrangem todos aqueles que decorrem do excesso de água 

à superfície terrestre, comportando três subtipos que, sendo tecnicamente distintos, 

assumem a mesma aparência, pelo que, frequentemente, são confundidos e tratados 

como sendo um único:

Risco de cheia 

Corresponde ao aumento brusco do caudal, ou da altura de água, num leito 

fluvial ou num outro qualquer canal com capacidade para transportar água. 

Do ponto de vista hidrológico, as cheias identificam-se pela subida rápida da 

altura de água, que é acompanhada pelo rápido aumento de caudal e que, após a 

ponta de cheia, decresce de forma gradual e cada vez mais lenta, à medida que desce 

a altura de água, descrevendo uma curva assimétrica, que identifica o hidrograma 

típico das cheias.



61

Pelas diferentes consequências que acarretam, é importante distinguir as 
pequenas das grandes cheias fluviais e como são elas que provocam a generalidade 
dos riscos de inundação, os vocábulos cheia e inundação são, muitas vezes, 
entendidos como sinónimos, se bem que, do ponto de vista hidrológico, os dois 
conceitos tenham significados distintos.

Risco de inundação

Consiste no transbordo da água para fora dos elementos que normalmente 
a contêm, quer seja o leito normal dos rios, a linha de costa dos lagos, mares e 
oceanos, ou os canais subterrâneos, quer sejam naturais ou artificiais. 

Deste modo, todas as inundações resultam do esgotamento da capacidade de 
transporte ou de armazenamento dos colectores e, por conseguinte, traduzem-se 
em galgamentos. Em função do tipo de canal que normalmente transporta ou 
armazena água, é possível distinguir quatro subtipos, a saber: 

i. Risco de inundação fluvial, que corresponde ao transbordo das margens dos 
leitos normais; 

ii. Risco de inundação marinha e lacustre, que se traduz no galgamento da linha 
de costa; 

iii. Risco de inundação cársica, que resulta do esgotamento da capacidade de 
armazenamento das cavidades e galerias subterrâneas naturais e transborda 
para o seu exterior; 

iv. Risco de inundação rápida urbana, que resulta do esgotamento da capacidade 
de armazenamento dos colectores artificiais de águas pluviais e transborda 
para o seu exterior.

O risco de inundação fluvial resulta normalmente de cheias, razão pela qual 
muitas vezes se confunde cheia com inundação. Se, na cheia, estamos em presença 
da subida brusca da altura de água no leito normal, que num curto espaço de tempo 
transborda e cobre extensas áreas do leito de inundação, muitas vezes em resultado 
de precipitações intensas, estas inundações, por serem as mais frequentes e porque 
surgem de forma rápida, ao resultarem de cheias, confundem-se com elas e daí, 
existir uma relação direta entre ambas, a qual gera a dita confusão. 
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No entanto, não podemos esquecer que, além das inundações rápidas, 

repentinas, também existem inundações progressivas, cujo transbordo é mais 

lento, pois resultam de precipitações prolongadas que, por não serem tão 

concentradas no tempo, fazem subir a altura da água no leito de forma mais lenta 

e gradual, por isso, sem ocasionar cheias. Ora, pelo facto dessa subida não ser 

rápida, estas inundações, do ponto de vista meramente hidrológico, não podem 

ser consideradas como cheias, razão pela qual, em termos técnicos, se justifica 

distinguir os dois conceitos.

Risco de alagamento

Ainda que seja pouco mencionado, não só porque produz efeito semelhante, 

mas também porque, quase sempre, coincide com o risco de inundação, leva a que 

habitualmente este seja confundido com aquele. Todavia, porque do ponto de vista 

hidrológico apresenta uma génese distinta, merece ser tratado em separado.

Corresponde, de igual modo, a uma acumulação de água em áreas aplanadas 

da superfície terrestre, mas resulta direta e exclusivamente da precipitação, devido 

a dificuldades de escoamento superficial e de infiltração, por saturação dos solos e 

das rochas.

Sendo assim, o alagamento não é devido a nenhum transbordo, ao contrário 

do que sucede com as inundações, pelo que não deverá ser confundido com estas.

Riscos geomorfológicos

Incluímos neste conjunto todos os riscos associados à geodinâmica externa 

e que podem resultar da atuação dinâmica, individual ou conjunta, de diversos 

processos, cujo fator desencadeante pode decorrer, entre outros, da abundância ou 

da intensidade da precipitação, da movimentação sísmica ou, até, simplesmente, 

da gravidade.

Estes riscos podem ser subdivididos em:
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Riscos de ravinamento 

O risco de formação de ravinas está normalmente associado á atuação da água 
da chuva, quase sempre em resultado do abandono de solos agrícolas e florestais.

Por isso, uma ravina pode ser definida como sendo um canal com capacidade para 
transportar água, embora de caráter temporário, escavado pelo fluxo concentrado 
de água que, habitualmente, ocorre na sequência da ocorrência de chuvas intensas 
e durante o período de tempo em que estas decorrem, sendo suficientemente 
profundo (normalmente >0,5m) para interferir com a lavoura normal e não ser por 
ela eliminado (Soil Science of America, 2008). 

Além do abandono agrícola, algumas intervenções humanas, incorretas do 
ponto de vista de conservação dos solos, bem como os incêndios florestais, têm 
contribuído para a formação de ravinas (Martins et al., 2017).

Risco de movimentações em massa

As movimentações “em massa” (e não “de massa”, como frequente e erradamente 
são referidas), implicam a deslocação em conjunto de todo o material que se 
movimenta, ou seja, “em massa”, por exemplo ao longo de uma vertente ou em parte 
dela, e não a sua movimentação individual, partícula a partícula, isto é, “de massa”.

Ainda que, em geomorfologia, seja possível especificar vários subtipos destas 
movimentações, indicamos os três que nos parecem mais importantes, por serem os 
mais generalizados e que, por isso, ocasionam mais danos.

Desabamentos/desmoronamentos

Os desabamentos, também chamados de desmoronamentos, correspondem 
a movimentos repentinos de quedas de grandes massas de rocha, de terra ou de 
ambas, que se desprendem em conjunto de arribas e de taludes íngremes, para a 
base dos mesmos, onde a massa deslocada normalmente se quebra com o impacte2 
da queda, podendo rolar até à cota mais baixa da vertente.

2 Impacte, enquanto substantivo, e não impacto, usado como adjetivo, de acordo com A. Guerreiro (1987).



64

A principal razão para considerar este subtipo separado dos seguintes reside no 

facto de ele poder ocorrer sem a presença de água, ao contrário do que sucede com 

os seguintes, onde a água se torna o principal fator desencadeante.

Deslizamentos 

O termo deslizamento corresponde a um conceito genérico, usado para descrever 

não só o movimento de descida do solo, de rochas e de material orgânico, sob o 

efeito da gravidade, mas também a formação geológica resultante de tal movimento 

(Highland e Bobrowsky, 2008).

Consoante a forma da superfície de rotura, curva ou plana, os deslizamentos 

designam-se, respetivamente, de rotacionais e de planares ou translacionais.

A principal causa dos deslizamentos é a saturação do solo e das rochas por água, 

que pode ocorrer em resultado de chuvas intensas ou prolongadas, bem como do 

degelo e, ainda, de mudanças do nível de água na superfície, quer seja ao longo da 

orla costeira, quer ocorra nas margens dos lagos, barragens e outros reservatórios ou, 

ainda, em rios e canais. 

Fluxos de detritos

Os fluxos de detritos são uma forma rápida de movimentação em massa, em que o 

solo, as rochas e, se existir, o material orgânico se misturam à água e formam lama que 

se escoa pela vertente abaixo. Os fluxos de detritos são, por isso, também designados por 

fluxos lamacentos devido à grande quantidade de partículas finas que podem conter.

Por vezes, correspondem à parte terminal de deslizamentos que, ganhando água 

e velocidade, perdem a coesão interna e passam a fluxos de detritos, como sucedeu, 

por exemplo, em Frades, Arcos de Valdevez, a 7 de dezembro do ano 2000 (Pedrosa 

et al., 2001).

Com efeito, os fluxos de detritos são um tipo muito comum de evolução nas verten-

tes declivosas, sobretudo quando a vegetação foi queimada, uma vez que, neste caso, se 
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conjugam diversos fatores, que começam pela queima e perda de vegetação dos taludes, 
passando pela alteração das propriedades físicas e químicas do solo, devido a essa quei-
ma, até à posterior erosão pela água proveniente das precipitações que, frequentemente, 
incorpora matéria orgânica sobrante do incêndio (Lourenço et al., 2014).

Riscos biológicos 

Estes riscos estão relacionados com desequilíbrios na biocenose que, 
normalmente, se traduzem nas chamadas pragas de animais e de plantas infestantes 
que acabam por eliminar as espécies autóctones.

Ora, as espécies invasoras ou infestantes, ao possuírem uma elevada taxa de 
reprodução, são capazes de proliferar sem intervenção do ser humano, muito para 
além das áreas onde foram introduzidas, pelo que são consideradas pragas. 

Riscos de pragas animais

Como exemplo de alguns animais que podem constituir pragas, mencionamos 
os ratos domésticos, os morcegos hematófagos, os ofídios peçonhentos, os lagostins, 
os gafanhotos e as formigas.

Sem entrar em detalhes, é frequente distinguir as chamadas pragas maiores 
(ratos e ratazanas, pombos, …), por serem constituídas por animais de maior porte, 
das denominadas pragas menores, por estes animais apresentarem tamanho mais 
reduzido (gafanhotos, escaravelhos, mosquitos, bactérias, vírus, nematóides, …).

Riscos de pragas vegetais

As espécies vegetais que perturbam o normal funcionamento tanto dos 
ecossistemas como das atividades humanas constituem um risco, podendo 
transformar-se em pragas que podem pertencer tanto ao estrato herbáceo, como ao 

arbustivo ou ao arbóreo.



66

As pragas de plantas tanto podem ser prejudiciais à pecuária, como à agricultura 

ou à silvicultura e, no caso de certas algas, são prejudiciais a diversas atividades 

costeiras, nomeadamente à piscicultura e ao turismo balnear. Quando muito 

desenvolvidas, algumas destas algas são genericamente designadas por maré 

vermelha, atendendo à sua coloração. 

Além destas, existem diversas outras plantas, aquáticas e terrestres, algumas destas 

introduzidas com o objetivo de fixar taludes de aterros, na sequência da abertura 

de estradas e que, muitas vezes devido à grande recorrência dos incêndios florestais. 

acabaram por se transformar em pragas, como é o caso das acácias, sobretudo 

das chamadas mimosas (Acacia dealbata) e das austrálias (Acacia melanoxylon) e 

aquém e além, ainda de Ailantos ou Espanta-lobos (Ailanthus altissima) e háqueas-

picante (Hakea sericea), que assumem um comportamento de espécies invasoras 

e vão ocupando nichos que pouco a pouco proliferam, ocupando cada vez mais 

espaços com aptidão florestal (Lourenço, 2018), do mesmo modo que os canaviais 

(Arundo donax) se vão estendendo junto das linhas de água, ou o jacinto-de-água 

(Eichhornia crassipes) e a erva-pinheirinha, também chamada de pinheirinho-de-

água (Myriophyllum aquaticum) invadem vastas superfícies aquáticas.

Riscos Antrópicos

Este conjunto de riscos diz respeito a fenómenos que causam danos em resultado 

da intervenção do ser humano, em função da sua própria evolução à face da Terra, 

podendo ser agrupados nos seguintes dois subtipos:

Riscos tecnológicos

Este subtipo de riscos resulta do desrespeito pelas normas de segurança e pelos prin-

cípios que não só devem reger a produção, o transporte e o armazenamento de certos 

produtos, mas que também envolvem o seu manuseamento ou o uso de determinadas tec-

nologias, dentro do necessário equilíbrio que terá existir entre a comunidade e o ambiente.
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Trata-se de um vasto conjunto de riscos que decorrem de situações muito 
diversas relacionadas com o desenvolvimento industrial e a intensificação das trocas 
comerciais, sobretudo quando não existem preocupações com o desenvolvimento 
sustentado e a proteção ambiental.

Pela diversidade deste tipo de riscos, é possível subdividi-los de várias formas, 
designadamente, agrupando-os em: 

Riscos associados aos meios de transporte

O incremento da movimentação das pessoas, bem como das trocas comerciais, 
faz com que, cada vez mais, haja maior movimentação de tráfego aéreo, marítimo, 
fluvial, ferroviário e rodoviário, com riscos que decorrem quer do estado e das 
condições da via, quer da robustez e do estado de conservação do meio de transporte 
utilizado, quer, ainda, do estado de saúde e de sobriedade do respetivo condutor.

Deste modo, uma anormalidade em qualquer um destes três aspetos pode levar 
à manifestação do risco e a crise subsequente será tanto mais grave quanto maior for 
o número de pessoas ou de carga transportadas.

Riscos inerentes à construção civil

Este conjunto inclui diferentes tipos de riscos, não só de acidentes de trabalho 
durante a construção, mas também resultantes da destruição de obras de arte e 
de edificações por problemas decorrentes tanto do substrato, como das fundações 
ou, até, das estruturas, e que podem desencadear outros riscos, como é o caso da 
ruptura de barragens, que origina riscos de inundação a jusante.

Riscos de incêndio (urbanos e industriais)

A manifestação destes riscos é particularmente perigosa quando se manifesta em 

áreas particularmente sensíveis, como sejam as instalações de combustíveis, óleos 
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e lubrificantes (COL), ou nos meios de transporte, sobretudo marítimo e fluvial, 

bem como em fábricas e zonas industriais, ou em edifícios com grande densidade 

de utilizadores.

Riscos de explosão e de extravasamento de matérias perigosas

Este tipo de riscos decorre em resultado da extração, produção, armazenamento, 

transporte e utilização de diferentes tipos de matérias consideradas perigosas, 

nomeadamente materiais explosivos, produtos agrotóxicos, substâncias e 

equipamentos radioativos usados em medicina, em investigação científica, na 

indústria e em centrais nucleares. 

Por sua vez, o extravasamento de matérias perigosas pode dar origem a outros 

riscos, como sejam intoxicações em ambiente familiar ou contaminação de sistemas 

de água potável, nomeadamente em poços e nas galerias subterrâneas conhecidas 

por minas de água.

Riscos de falha de recursos e sistemas essenciais, relacionados com elevadas 

concentrações demográficas

Quando as infraestruturas e os serviços essenciais não são compatíveis e 

adequados às elevadas concentrações demográficas existentes nas áreas urbanas, há 

riscos tanto de colapso e de falhas nos recursos hídricos e nos recursos energéticos, 

como de sobrecarga nos sistemas de resíduos sólidos urbanos ou de saneamento 

básico, passíveis de acarretar vários danos a essas populações.

Riscos sociais

Este subtipo de riscos está associado à incapacidade do ser humano viver em 

harmonia tanto com o seu semelhante, dentro dos princípios de liberdade, igualdade 
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e fraternidade, como com os ecossistemas urbanos e rurais, gerando desequilíbrios 
nas diferentes inter-relações humanas, sejam elas de natureza social, económica, 
política ou cultural.

Deste modo, é possível subdividir os diversos riscos sociais em vários subtipos, 
designadamente nos seguintes:

Riscos associados a ecossistemas urbanos e rurais

Incluem-se neste conjunto os riscos que não só podem gerar perturbação 
no normal funcionamento dos sistemas urbanos e rurais, originando incêndios 
urbanos e fluxos desordenados de trânsito, mas também podem contribuir para a 
delapidação do solo, quer através da desflorestação/desmatação sem controlo e da 
má gestão agropecuária, quer por destruição deliberada da flora e da fauna, ou por 
acumulação de inertes sobrantes de mineração, e ainda, por deficiente organização 
de loteamentos urbanos e rurais.

Riscos associados a convulsões sociais 

As convulsões sociais são cada vez mais frequentes e estão associadas a causas muito 
diferentes, tais como: desemprego e subemprego generalizados, fome e desnutrição, 
migrações intensas e descontroladas, infância e juventude marginalizadas ou 
carentes, especulação, greves generalizadas, disseminação de boatos, tumulto e 
desordens generalizados, incremento dos índices de criminalidade e de assaltos, 
banditismo e crime organizado, colapso do sistema penitenciário, sabotagem e 
terrorismo, perseguições e conflitos ideológicos, religiosos e raciais.

Riscos associados a conflitos bélicos 

Os riscos que decorrem dos conflitos bélicos diferem entre si, em função das 

caraterísticas de cada tipo de conflito, que incluem desde guerras internas, civis e 
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revolucionárias, até guerras convencionais, passando pelas guerrilhas, bem como 

ações terroristas e criminosas.

Dentro destas, considera-se o risco NRBQ (Nuclear e Radiológico, Biológico e 

Químico) que, em termos de uso pacífico é um risco tecnológico, mas que, quando 

associado a ações militares ou atos terroristas e criminosos, se considera como sendo 

um risco bélico. Ele passou a estar mais em voga depois dos trágicos acontecimentos 

ocorridos a 11 de Setembro de 2001, na cidade de Nova Iorque. 

A contaminação resultante do emprego de substâncias radioativas ou de 

agentes biológicos e químicos pode fazer sentir-se a nível do solo, do ar, da água, 

dos alimentos ou dos objetos que consumimos e utilizamos, podendo atingir um 

elevado número de pessoas em simultâneo.

Riscos Mistos

Consideram-se mistos os riscos que resultam tanto de condições naturais, 

como de ações antrópicas. Porque têm uma particular incidência sobre o 

ambiente, alguns autores preferem designá-los por riscos ambientais, se bem que 

esta designação seja bem mais abrangente, uma vez que ela deverá incluir todos 

os riscos que interferem com o meio geográfico, ou seja, com o ambiente, o que 

naturalmente engloba um número mais elevado do que o apresentado, dado 

que, em maior ou menor grau, a generalidade dos riscos acaba por ter alguma 

interferência sobre o ambiente.

Do nosso ponto de vista, os riscos mistos podem ser subdivididos em:

Riscos mistos de componente atmosférica

De entre os riscos que se produzem no seio da atmosfera, aqueles que estão 

associados a causas naturais serão, porventura, os riscos menos frequentes, embora 

possam ter graves consequências, como é o caso dos riscos siderais resultantes do 

impacte de meteoritos. No entanto, as causas antrópicas contribuem de forma 
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decisiva para aumentar as consequências dos riscos naturais de componente 

atmosférica, sobretudo porque a intervenção humana continua a aumentar e nem 

sempre ela é feita da forma mais correta, pelo que estes riscos merecem também 

uma referência, ainda que breve, subdividindo-os em:

Riscos siderais

Consideram-se riscos siderais aqueles que são provenientes do chamado espaço 

exterior ou espaço sideral, ou seja, o espaço que se desenvolve para lá da atmosfera 

terrestre. Do ponto de vista natural, incluiu os objetos que designamos por 

meteoritos e, do ponto de vista antrópico, os satélites e tudo o que tem a ver com a 

exploração do espaço, como se indica a seguir. 

Risco de impacte de meteoritos

Apesar da sua baixa frequência, enquanto risco natural, o impacte de meteoritos 

pode ter das mais graves consequências, como terá sido o caso do que deu origem à 

cratera Chicxulub, com 180 Km de diâmetro, que se encontra situada na Península 

de Yucatán, na América Central.

O impacte deste meteorito terá levado a que a Terra tivesse ficado envolta numa 

enorme nuvem de poeiras que, ao não permitir a penetração dos raios solares, 

deixou o planeta mergulhado na escuridão entre 1 e 3 meses e, essa falta de luz, terá 

causado a extinção de muitas plantas e animais.

Por sua vez, a colisão terá provocado grandes incêndios, que fizeram com que a 

temperatura aumentasse muito e que terão levado à quebra das cadeias de moléculas 

de azoto e hidrogénio e, depois, à sua reorganização, tendo levado à formação de 

ácido nítrico, responsável pelas chuvas ácidas.

Este contexto terá sido favorável a uma importante mudança climática, a qual 

poderá ter sido responsável pela extinção da maioria dos seres vivos então existentes 

à superfície da Terra.
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Riscos inerentes à conquista do espaço

Do ponto de vista antrópico, os riscos siderais resultam da exploração do espaço 

e estão associados à existência de satélites e das estações orbitais, bem como dos 

processos inerentes à sua colocação e manutenção, os quais incluem o lançamento 

de foguetões e as viagens espaciais.

De facto, tanto a crescente utilização da atmosfera pela aviação, comercial e 

militar, como do espaço exterior, sideral, apresenta consequências negativas para 

esses espaços, embora raramente sejam mencionadas, e que, além dos riscos referidos 

no parágrafo anterior, também podem interferir com vários outros de riscos, como é 

o caso dos que se mencionam a continuação.

Riscos de redução de espessura e/ou da existência de buracos na camada 

de ozono 

Como é sabido, a camada de ozono constitui uma barreira ou um filtro que 

protege os seres vivos dos raios ultravioleta, deixando passar apenas uma quantidade 

muito pequena dessa radiação e que é útil à vida, por ser indispensável ao normal 

desenvolvimento dos ossos.

Todavia a redução da espessura e a existência de buracos nessa camada permite 

a passagem de raios ultravioleta em maior quantidade do que seria desejável, o que 

tem como consequência a exposição prolongada dos seres humanos a essas radiações, 

causando-lhes anomalias e podendo levar ao aparecimento de cancro da pele, a 

deformações, bem como à diminuição das defesas imunológicas, o que favorece o 

aparecimento de doenças infecciosas e, em casos extremos, pode conduzir à morte.

Riscos de agravamento do efeito de estufa

Sabemos que o efeito de estufa é essencial para a manutenção da vida na Terra, 

pelo menos tal qual a conhecemos.
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No entanto, a intensificação deste efeito deu origem ao chamado aquecimento 

global que, em parte, é provocado pelo aumento de emissões dos chamados gases 

com efeito de estufa, tais como: vapor de água, dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3) e vários clorofluorcarbonetos.

Ainda que os ciclos de aquecimento e de arrefecimento tenham sido uma constante 

ao longo da história do Planeta, apesar de alguns pensarem que a Terra só recentemente 

começou a aquecer e apenas por influência antrópica, não há dúvida de que essa evolução 

natural poderá ser agravada pela intervenção antrópica, cujos riscos que daí decorrem se 

irão manifestar sobre a biodiversidade e, em consequência, sobre a sociedade.

Riscos de poluição atmosférica

A poluição atmosférica diz respeito a mudanças que ocorrem na composição da 

atmosfera, através da contaminação por partículas sólidas, líquidos em suspensão, 

gases, material biológico ou energia, as quais provocam impactes em termos do 

ambiente ou da saúde humana. 

Com efeito, para além de prejudicar a saúde, a adição de contaminantes também 

provoca danos nos ecossistemas, além de poder produzir odores desagradáveis, 

interferir na visibilidade, reduzindo-a, e fazer diminuir a intensidade da luz. 

A poluição atmosférica causa particular impacte no campo ambiental, por ter 

uma ação direta no aquecimento global, potenciar as chuvas ácidas e ser responsável 

pela degradação dos ecossistemas.

Riscos de chuvas ácidas

Entende-se por chuva ácida qualquer forma de precipitação, desde que a sua 

acidez seja bastante superior àquela que resulta da simples dissolução do dióxido de 

carbono atmosférico (CO2) na água precipitada. 

É conhecido que a existência de precipitação ácida acarreta vários riscos, os 

quais se manifestam através de várias consequências adversas, nomeadamente para 



74

as florestas, as toalhas aquáticas de água doce e os solos, uma vez que matam as 

árvores, o plâncton, os insetos, os peixes e os anfíbios. 

Por outro lado, também se revestem de efeitos nocivos para a saúde humana, 

além de que fazem aumentar a corrosão provocada pela atmosfera, danificando 

estruturas e equipamentos expostos ao ar.

Riscos mistos de componente geodinâmica

Este subtipo de riscos está relacionado com causas antrópicas e naturais, neste caso 

relacionadas com as forças associadas à geodinâmica interna e aos processos intervenientes 

na geodinâmica externa que atuam e se manifestam sobre a superfície terrestre.

Os subtipos mais frequentemente considerados, correspondem a:

Risco de sismicidade induzida

São várias as atividades humanas podem induzir sismos e, por conseguinte, 

provocar atividade sísmica. A atividade humana indutora de sismos pode traduzir-

se de várias formas, designadamente através de: (i) construção de grandes barragens; 

(ii) aumento de carga sobre zonas específicas; (iii) exploração de hidrocarbonetos e de 

recursos hídricos subterrâneos; (iv) explosões nucleares subterrâneas; (v) introdução 

de sobrantes, que não podem voltar a ser utilizados, em furos profundos. 

Riscos de erosão

Os riscos de erosão resultam da atuação dos vários processos morfogenéticos, de 

origem hídrica, eólica ou química, que vão desgastando o solo e as rochas, deixando 

os materiais arrancados disponíveis para serem transportados e que, posteriormente, 

acabam por ser depositados, ficando acumulados. A ação antrópica, umas vezes 

por intervenção e, outras vezes, por omissão, também aparece como causa erosiva, 
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dado que pode facilitar a intensificação desses processos morfogenéticos que, sem 

essa ação antrópica, teriam efeitos bem mais reduzidos, razão pela qual estes riscos 

devem ser considerados como tendo uma origem mista.

Convém recordar que, embora o conceito de erosão apareça, muitas vezes, 

associado apenas ao desgaste, desagregação, escavamento e destruição do solo e 

das rochas, tal não é correto, pois, como é sabido, o processo de erosão além do 

desmantelamento, implica também o transporte dos materiais arrancados e a sua 

posterior deposição e acumulação, a qual poderá culminar, se lhe for dado tempo 

suficiente, na sedimentação (Martonne, 1909; Tricart, 1977; Strahler, 1981). 

Deste modo, quando se trata de analisar riscos de erosão, devem ser consideradas 

as três fase do processo (desagregação, transporte e acumulação) e não, apenas, a 

primeira, correspondente à desagregação.

Assim, se tivermos em consideração o processo desencadeante, podemos 

subdividir este tipo de riscos em:

Riscos de erosão hídrica

O processo inicia-se com a pluviosidade, que vai dar origem à escorrência, a qual 

corresponde ao fluxo superficial que, em regra, ocorre quando o solo se encontra 

saturado de humidade.

A sequência de processos inicia-se, normalmente, com a chamada erosão de salpico 

(splash) que corresponde ao destaque e movimentação pelo ar de pequenas partículas de 

solo, causado pelo impacte das gotas de água da chuva quando embatem no solo.

Depois, uma parte dessa água pode infiltrar-se e a outra parte escoa-se à 

superfície do solo, originando a escorrência, que se costuma dividir em (Rebelo, 

2001): (i) laminar, que ocorre quando a água corre uniformemente pela superfície 

como sendo um todo, uma lâmina que transporta as partículas minerais e orgânicas, 

sem formar canais definidos; (ii) difusa, que aparece quando a água da escorrência 

laminar passa a escorrer rapidamente, formando canais pequenos e anastomosados, 

podendo constituir pequenos sulcos; (iii) concentrada, a partir do momento em que 

os pequenos canais anastomosados se reúnem e instalam em sulcos bem marcados 
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na paisagem, os quais constituem os canais elementares por que se iniciam as redes 

hidrográficas e que, depois, se vão reduzido à medida que a sua concentração 

aumenta e se vai organizando o escoamento superficial nas redes hidrográficas.

Normalmente, o poder erosivo vai aumentando para jusante, proporcionalmente 

à hierarquização da rede, mas depende de vários fatores que o influenciam tais 

como: a intensidade da chuva, a textura do solo, a existência de cobertura vegetal 

e de matéria orgânica, o maior ou menor declive da vertente ou do curso de água.

Todavia, mesmo quando pensamos nas formas escorrência menos agressivas 

(laminar e difusa), os riscos de erosão podem ter consequências graves em termos 

de perda de solos agrícolas, razão pela qual não deverão ser menosprezados.

Em função do tipo de escorrência, podemos considerar também três tipos de 

erosão que lhes estão diretamente associados: (i) erosão laminar, que corresponde 

à remoção, pela escorrência superficial, de uma fina e relativamente uniforme 

camada de solo; (ii) erosão em sulcos, corresponde a um processo que se observa 

frequentemente nos campos inclinados recentemente cultivados, onde se formam 

numerosos canais aleatórios com apenas alguns centímetros de profundidade; (iii) 

erosão em ravinas, que consiste no processo pelo qual a água depois de se concentrar 

origina canais estreitos que, por incisão vertical, removem o solo ou as rochas 

friáveis, até profundidades que, por vezes, são consideráveis.

As ravinas, através do remontar de cabeceiras por erosão regressiva, o qual se traduz 

no seu recuo e aprofundamento, evoluem frequentemente para barrancos que, em 

determinados tipos de rocha e em situações específicas, podem atingir profundidades 

da ordem de 25 a 30 m (Bernardino et al. 2013; Fernandes et al., 2013).

Podemos referir ainda um outro tipo de erosão, que ocorre em solos que contêm 

camadas ricas em argila, uma vez que ela se expande quando humedecida e se contrai 

quando seca, formado estruturas subterrâneas semelhantes a uma rede de túneis, em 

forma de tubos (piping) e que se denomina erosão em túnel.

Além da erosão pluvial que acabámos de descrever e é provocada pela retirada 

de material da parte superficial do solo pela água da chuva, podemos ainda referir 

a erosão fluvial, que dá sequência à anterior e corresponde ao desgaste efetuado pela 

água no fundo e nas margens do leito dos rios, a erosão glaciar, que é desenvolvida 

pelos glaciares, em que a água se encontra no estado sólido, a erosão marinha, que 
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corresponde a um longo e lento processo de atrito da água do mar com as rochas 
que vão cedendo lentamente transformando-se em grãos e a erosão por gravidade, 
em que, normalmente, a água vai como que empapando o solo ou as rochas e, 
depois, a gravidade origina a sua posterior movimentação em massa.

Riscos de erosão eólica

A erosão eólica é um tipo de erosão que está relacionada com a força do vento, o qual 
exerce uma ação sobre a superfície terrestre, retirando-lhe os fragmentos mais finos, 
normalmente constituídos por partículas de pequena dimensão, correspondentes a 
siltes e areias, transportando-os para outros locais. Em consequência deste processo 
há modificação de dois ambientes, o inicial, de onde são retirados os pequenos 
fragmentos rochosos, e o final, onde ocorre a sua deposição.

Riscos de erosão química 

A erosão química diz respeito a todos os processos químicos que ocorrem nas 
rochas. São vários os agentes que podem provocar alterações químicas nas rochas, 
designadamente a água, a temperatura (frio/calor) e os compostos biológicos.

O tipo de agente envolvido na erosão química está muito dependente do clima 
da região, uma vez que em climas polares e em climas secos são as variações da 
temperatura que mais contribuem para a desagregação das rochas, enquanto que 
nos climas quentes e temperados é a presença de humidade, de água e de dejetos 
orgânicos que, reagindo com as rochas, as desagregam.

Riscos de desertificação

O risco de desertificação é, essencialmente, de origem natural, mas porque as 
suas causas também podem ter presente a ação antrópica, deverá ser considerado 

como um risco misto.
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Com efeito, a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação 

(JOCE, 1998) entende por “desertificação” a “[...] degradação da terra nas zonas 

áridas, semiáridas e sub-húmidas secas, resultantes de vários factores, incluindo as 

variações climáticas e as atividades humanas”, ou seja, a transformação de terras 

em atividade, com potencial produtivo, em terras que perderam a fertilidade e, 

paulatinamente, se transformam em desertos, devido a fatores naturais e antrópicos, 

pelo que este risco deverá ser considerado como sendo misto.

Merece ainda outra breve referência, porque alguns continuam a reduzir o 

significado do termo, associando-o apenas ao despovoamento do território e, por 

conseguinte, à ausência da população. No entanto, o risco de desertificação apenas 

se identifica com os casos em que a persistência de situações de seca vai criando 

condições para que, paulatinamente, a expansão dos desertos se concretize. Todavia, 

só poderá ser considerado um risco misto quando, nas suas causas, também estiver 

presente a natureza antrópica.

Risco de salinização

O risco de salinização é um dos processos de degradação do solo que 

ocorre quando aumenta a concentração de sais solúveis no solo para níveis 

prejudiciais às plantas. Se o aumento for de tal ordem que os sais passem a ser 

o elemento predominante, o solo perde algumas das suas funções e poderá levar 

à desertificação.

Riscos de poluição

O risco de poluição, seja da atmosfera, do solo, das águas continentais (superficiais 

e subterrâneas) e oceânicas (orlas costeiras e fossas oceânicas), é ao contrário do 

anterior, um risco quase exclusivamente de origem humana, no entanto, porque 

alguns fenómenos naturais, como é o caso dos vulcões, também podem originar este 

tipo de risco, deverá considerar-se como risco misto.
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De facto, estes riscos estão muito relacionados com o desenvolvimento industrial, 

sobretudo quando a segurança industrial e a proteção do ambiente contra riscos de 

contaminação não são tidas na devida conta, traduzindo-se, frequentemente, na 

libertação de gases e/ou partículas que, durante mais ou menos tempo, permanecem 

em suspensão na atmosfera, bem como na emanação de resíduos líquidos, efluentes 

da atividade industrial e doméstica e, ainda, na acumulação de resíduos sólidos, 

oriundos das mais diversas atividades.

Risco dendrocaustológico ou de incêndio florestal

A consideração deste subtipo de risco misto, merece ser destacado não só pela 

sua incidência em vastas regiões do mundo, e muito em particular Portugal, mas 

também porque é um dos mais preocupantes, dadas as suas frequência e magnitude 

em muitas dessas regiões.

Apesar de, na generalidade das situações, corresponder a um risco de origem 

antrópica, voluntária ou acidental, também ocorre como risco natural, ainda 

que muito excepcionalmente atendendo à sua atual frequência, sendo, neste 

caso, provocado por faíscas emitidas por trovoadas secas, o que faz com que, 

por esta razão, deva ser considerado um risco de origem mista, dado não ser 

exclusivamente antrópico.

Riscos mistos de componente biomédica ou do foro infecto-contagioso

Este tipo de riscos resulta de desequilíbrios entre o homem e outros seres vivos 

(insectos, vírus, bactérias, fungos e outros microrganismos) e está associado a 

enfermidades mortais, epidemias e pandemias, originadas por causas biológicas. 

Deste modo, estão relacionados com doenças transmitidas por diversos tipos 

de vectores, designadamente os biológicos (vírus e bactérias), pela água e pelos 

alimentos, por inalação, através de sangue contaminado e de secreções orgânicas, 

ou por mais de um destes mecanismos.
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Trata-se de um risco misto na medida em que o ser humano, ao ser contaminado 

por processos naturais, passa a ser também um agente transmissor e, por conseguinte, 

passa a estar na origem da difusão deste tipo de riscos, dando-lhe assim a dupla 

origem que leva a considerá-los como risco misto.

Este tipo de risco é muitas vezes agravado por deficiências várias sentidas pelos 

organismos promotores da saúde pública, que podem resultar ou ser agravadas 

em situações de pauperismo, de desequilíbrio social e ecológico e de carência de 

estruturas de saneamento básico.

A subdivisão deste tipo de risco pode ser feita em função do respetivo agente 

transmissor, como se indica a seguir e se exemplifca com algumas doenças:

Riscos de transmissão por vectores biológicos (vírus e bactérias)

•	 Dengue;

•	 Febre amarela;

•	 Malária;

•	 Peste;

•	 Tripanossomíase africana (Doença do sono).

Riscos por ingestão de água e alimentos

•	 Cólera;

•	 Diarreias agudas;

•	 Febre tifóide;

•	 Intoxicações alimentares;

•	 Hepatite a Vírus “A”;

•	 Poliomelite.

Riscos de transmissão por inalação

•	 Coqueluche;

•	 Difteria;

•	 Gripe;

•	 Meningite meningocócica;

•	 Sarampo;

•	 Tuberculose.
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Riscos por contágio de sangue contaminado e secreções orgânicas

•	 Hepatite a Vírus “B” e “C”;

•	 Síndrome da imunodeficiência adquirida.

Riscos transmitidos por mais de um dos mecanismos anteriores

•	 Raiva; 

•	 Tétano;

•	 Ébola. 

Conclusão

De acordo com Faugères (1990) e de forma simples, à guisa de síntese, diremos 

que: (i) o risco corresponde à probabilidade de ocorrência de acontecimentos 

danosos; (ii) o perigo resulta da proximidade iminente da manifestação do risco; 

(iii) a crise corresponde à manifestação do risco fora do controlo do ser humano. 

Estes três conceitos constituem, pela ordem que foram apresentados, aquilo a que 

poderemos chamar a sequência temporal do risco e da sua manifestação.

Deste modo, procurámos efetuar uma reflexão conjunta sobre o significado 

destes três conceitos e, muito em particular, do seu significado em português. 

Aproveitando o ensejo, considerámos também outros vocábulos usados em ciências 

cindínicas, cujo sentido por vezes é desvirtuado em resultado de transliterações, de 

traduções ou de usos menos corretos.

Por isso, como é frequente encontrar associado às crises o uso de alguns termos 

que são percecionados com significados diferentes, entendemos dever contribuir 

para clarificar o seu uso junto dos agentes de proteção civil (que somos todos nós), 

pois se cada ciência atribuir um significado próprio a vocábulos que as outras usam 

com sentidos diferentes (e isso está a acontecer com o uso de alguns termos) criam-

se claras dificuldades de entendimento, pois, apesar de se usar o mesmo termo, 

esse conceito acaba por ser entendido com diferentes significados pelos vários 

intervenientes, consoante sejam investigadores, operacionais, gestores, leitores, 

expectadores, ouvintes ou vítimas.
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Sendo assim, entendemos que os diferentes agentes de proteção civil (bombeiros, 

forças de segurança, forças militares, médicos e técnicos do INEM, decisores e 

técnicos dos diferentes organismos e serviços centrais e municipais, …), bem como 

os professores, na qualidade de intervenientes ativos na educação para os riscos, os 

jornalistas e os políticos enquanto grandes divulgadores desses vocábulos, deveriam 

fazer um esforço para utilizar termos portugueses, adequados não só para exprimir os 

conceitos pretendidos, mas também para que sejam entendidos pela população, ou 

seja, pelos cidadãos que são a razão de ser da existência do sistema de proteção civil.

Por sua vez, a vasta a panóplia de riscos a que os agentes de proteção civil são 

chamados a dar resposta podem ser arrumados de diversas formas. A classificação 

que se apresenta agrupa-os em três grandes conjuntos, consoante a respetiva origem 

e, por sua vez, subdivide-os em subconjuntos, de acordo com a natureza específica 

dos processos que envolvem cada um deles.

Pareceu-nos que esta proposta assenta numa lógica coerente e, por isso, 

esperamos que seja um contributo válido para ajudar a organizar o enquadramento 

dos diferentes tipos de riscos que podem ser alvo de intervenção por parte dos 

agentes de proteção civil.
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Introdução

O conceito de resiliência é muito recente no contexto da gestão de riscos 

e de catástrofes e está associado às fases de reabilitação e de recuperação1 No 

entanto, a palavra “resiliência”, de origem Latina (RESILIENS, particípio 

passado de RESILIRE, “ricochetear, pular de volta”, de RE, “para trás”, mais 

SALIRE, “pular”) foi utilizada por autores clássicos célebres (Séneca, Plínio, 

Ovídio ou Cícero). O termo “Resiliência” foi sendo sucessivamente utilizado 

em diferentes contextos (Alexander, 2013):

•	 No Método Científico (com Francis Bacon, em 1625);

•	 Na Mecânica dos Materiais (com William Rankine, desde 1867);

•	 Nas Ciências Sociais, como a Psicologia, a Antropologia (séc. XIX- XX);

•	 Nas Ciências Ambientais, como a Ecologia (com Stanley Holling, desde 1973);

•	 Na gestão de Empresas (séc. XX- XXI);

•	 Na adaptação à mudança climática e na gestão de catástrofes (séc. XX-XXI).

A bibliografia sobre a aplicação do termo na ecologia e gestão de riscos e 

de catástrofes é actualmente muito vasta. Referem-se, a título de exemplo, as 

seguintes publicações escolhidas no âmbito do presente texto:

•	 Tsionis, G. (2014). Seismic resilience concept, metrics and integration with 

other hazards, European Commission.

•	 ANPC (2016). Cidades Resilientes em Portugal. Plataforma Nacional para 

a Redução do Risco de Catástrofes.

•	 Velez, F. e Lourenço, L. (2017). Resiliência, População e Território: 

Contributo Conceptual para a terminologia dos Riscos, Territorium, 

n.º 24, 5-13.

•	 Linkou, I. e Palma Oliveira, J. M. (editores, 2017). Resilience and Risk. 

NATO Science for Peace and Security Programme.

1 Em Almeida, A. B. (2011). Incertezas e Riscos. Conceptualização Operacional. (edição APRH-
Esfera do Caos), o termo resiliência só ocorre num esquema geral associado à fase de recuperação 
(fig. 3.4, p .72).
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O conceito de resiliência tem muitas definições2 nas diferentes áreas mas 

tende a ser aplicado no caso de um sistema, natural, humano ou técnico ser 

sujeito a um choque, uma perturbação significativa, que provoque uma dis-

rupção e danos ou efeitos negativos e portanto um desequilíbrio na respectiva 

estrutura física, social e ambiental.

A frequente utilização do termo não corresponde à existência ou descoberta 

de uma nova teoria operacional geral. Frequentemente o termo é aplicado como 

uma mera analogia. Mas a resiliência pode também ser encarada como uma ca-

racterística ou propriedade atingida (ou “construída”) e efectivamente existente 

antes de um evento (e.g. “uma comunidade resiliente” ou “uma cidade resilien-

te”) ou ser um processo que se manifesta após um evento e que depende de um 

conjunto de condições operacionais e de acção podendo então ser considerada 

como um comportamento potencial e só identificado ou avaliado após um evento.

Regra geral, a resiliência tem um carácter multidimensional, nomeadamente 

no contexto da gestão pós-catástrofes, e envolve um conjunto de aspectos inter-

-relacionados. Neste contexto do risco podemos considerar a seguinte definição:

A Resiliência é definida como a capacidade de recuperar o nível de 

Funcionalidade e de Benefício Social de um Sistema, Comunidade ou Sociedade 

após a ocorrência de um evento.

Um sistema pode ser uma região, uma cidade, uma infra-estrutura física ou 

um sistema ambiental, entre outros. A recuperação do nível de funcionalidade 

ou de operacionalidade, após um evento disruptivo, constitui uma resposta 

característica das sociedades desenvolvidas contemporâneas. Recuperar a situ-

ação inicial ou obter um sistema em melhores condições de funcionalidade é 

um objectivo político após uma catástrofe.

A quantificação da resiliência através de métricas simplificadas ou não é 

um procedimento adequado como instrumento de aferição de eficácias mas 

também uma contribuição para consolidar o conceito tornando-o mais credível 

e evitando que seja só um termo muito actual mas sem substância concreta.

2 Uma boa introdução às diferentes definições associadas à resiliência pode ser encontrada 
em C. Wenger, 2017.
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Quantificação da Resiliência

Enquadramento

A resiliência pode ser preparada, executada e avaliada por diferentes modos 

de actuação:

•	 Anteriormente à ocorrência de um evento (hipotético) significativo, 

com base em simulações de cenários de acções de planeamento e de 

organização (ex ante);

•	 Após a ocorrência de um evento (real) significativo compreendendo um 

processo operacional e acções de resposta bem como uma monitorização 

e avaliação adequadas (ex post).

Na avaliação das capacidades e processos de resiliência aplicados a uma de-

terminada situação considera-se que a adopção de um método de quantificação, 

ou uma métrica, pode ser adequada por diversas razões:

•	 Permitir avaliar o grau de eficácia de um processo de recuperação face à 

situação inicial tendo em vista melhorar procedimentos futuros;

•	 Permitir a comparação entre metodologias alternativas de actuação ou de 

procedimentos relativos a situações diferentes (nomeadamente sistemas, 

tipos de eventos ou locais diferentes).

Convém sublinhar que uma métrica da resiliência pode ser muito útil 

mas não pode incluir todos os aspectos envolvidos numa situação complexa. 

Quando o sistema em causa é composto por diversos componentes físicos, so-

ciais e ambientais a respectiva inter-relação no que respeita os efeitos ou danos 

resultantes do evento e das acções de recuperação ao longo do tempo pode 

ser muito complexa. Nestas situações, a aplicação de modelos de simulação e 

métodos de análise avançados pode ser um auxiliar indispensável na quanti-

ficação da evolução do grau de funcionalidade dos diversos componentes em 

função de medidas alternativas ou como monitorização dos efeitos das medidas 

aplicadas em situações reais. Estas metodologias de análise e de quantificação 
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podem ser muito fiáveis se existirem informações ou dados adequados e se os 

modelos forem bem calibrados. São em geral processos de análise exigentes, 

desenvolvidos para cada situação e difíceis de serem generalizados.

Atendendo à complexidade destes modelos, a transposição de resultados entre 

situações diferentes não é fácil. Quando o sistema é uma única infra-estrutura 

física (e.g. uma ponte ou um sistema de distribuição de energia eléctrica) su-

jeita a acções instabilizadoras bem definidas (e.g. um sismo ou um tornado), a 

avaliação da eficácia de medidas de recuperação alternativas, conjugadas com 

medidas de mitigação dos riscos, permite a adopção de métricas simplificadas 

mas relativamente eficientes.

Exemplo de métrica simplificada

A quantificação da resiliência pode ter em conta múltiplas dimensões com 

interesse social que podem ser afectadas. As perdas de vidas humanas ou efeitos 

na saúde pública ou pessoal constituem, em geral, aspectos considerados no 

conceito de vulnerabilidade mas obviamente são muito delicados em termos 

de recuperação e são analisados com base em metodologias especiais.

Uma das métricas simplificadas da resiliência baseia-se nos seguintes pres-

supostos:

•	 Admite-se, em geral, a ocorrência de um único evento concentrado, que 

pode ser composto por um conjunto de acontecimentos inter-relacionados, 

como origem do processo;

•	 Caracterização da funcionalidade ou operacionalidade de cada compo-

nente e do sistema por funções F(t)i com valores entre 0 e 1 consoante 

o grau avaliado de operacionalidade em cada instante de análise;

•	 Definição de uma função de funcionalidade ou operacionalidade total ou 

composta F(t)T = F(t) do sistema total em análise com base nos graus de 

funcionalidade dos respectivos componentes ou dimensões consideradas 

(e.g. uma função ponderada);
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•	 Em análises baseadas em cenários (ex ante) os valores da função total  

F(t) podem estar associados a incertezas aleatórias ou epistémicas (incer-

tezas no conhecimento) pelo que se justificaria a aplicação de métodos 

probabilísticos. Na análise simplificada considera-se contudo que as 

funções adoptadas são aproximadas e pseudo-determinísticas;

•	 As dimensões de resiliência a considerar no caso de uma região atingida 

por um evento (e.g. sismo, cheia, aluvião ou epidemia) podem ser, entre 

outras, as seguintes:

•	 Técnica ou Física, Organizacional, Institucional, Social ou Comunitária;

•	 Comunicacional, Económica, Territorial, Ambiental e Política.

Com base na técnica escolhida para agregar os diferentes graus de funcio-

nalidade associados às dimensões indicadas obter-se-á uma função equivalente 

total ou composta F(t) para efeitos de análise simplificada.

•	 Adopção de um parâmetro adimensional α (com valores entre 0 e 1 ou 

entre 0 e 100 %):

Sendo F(0) o valor do grau de operacionalidade do sistema na situação 

anterior ao evento. A evolução do parâmetro adimensional de funcio-

nalidade ou operacionalidade é considerado, na métrica simplificada 

unidimensional, como sendo o parâmetro base para a quantificação da 

resiliência. A variação ao longo do tempo deste parâmetro pode carac-

terizar simplificadamente a situação entre o instante TIE de ocorrência 

do evento e de início da redução da funcionalidade e o instante TFE de 

recuperação da funcionalidade inicial (fig. 1).

Na fig. 1 representa-se de um modo esquemático o comportamento tipo 

do grau de funcionalidade de um sistema em análise:

•	 Antes do evento (α = 100% ou 1, segmento a));

•	 No instante TIE o impacto do evento ocorre (entre o valor inicial e um 

valor α inferior a 100% ou 1 – segmentos b) e c));

•	 Durante a fase de recuperação (intervalo de tempo ∆TE) imediata-

mente a seguir ao segmento c) (segmento d) com valor crescente de 

F(t) para um grau de operacionalidade final idêntico, superior ou 

inferior ao inicial).
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fig. 1‑ Variação de F(t)/F(0) com o tempo após a ocorrência de um evento.
Fig. 1- F(t)/F(0) variation with time after the occurrence of an event.

A variação de F(t)/F(0) na designada fase de recuperação será expressa por 

uma curva específica de cada caso concreto (são utilizadas nas análises diversas 

funções matemáticas de acordo com as características do processo). Na reali-

dade, o evento não será, em geral, instantâneo e a resposta do sistema pode 

compreender uma sucessão de fases (fig. 1):

•	 Absorção e Acomodação, capacidades próprias do sistema em respon-

der ao evento desde o início (segmento b)) até ao final da actuação e 

estabilização da perda de funcionalidade (segmento c)), nomeadamente 

através da organização de emergência e protecção civil. Os segmentos a) 

e b) não serão, assim, nos casos reais, um segmento único vertical mas 

numa análise simplificada poder-se-á admitir essa hipótese e que o início 

do intervalo de tempo de recuperação   coincide com o instante TIE .

•	 Recuperação, processo mais ou menos rápido de recuperação da funcio-

nalidade do sistema resultante de uma intervenção adequada (curva d)).

Quando os dados e a informação disponíveis são escassos é usual adoptar 

uma análise simplificada (fig. 2) com uma variação linear entre os instantes  e  

(pontos B e D). O triângulo resultante ABD é designado por alguns autores 

como o “triângulo da resiliência”.
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fig. 2 ‑ Função linear de recuperação e 
triângulo de resiliência.

Fig. 2 - Linear recovery function and resilience 
triangle.

Para um caso isolado poder-se-à considerar a área do diagrama (F(t)/F(0)-

tempo) inferior à curva de recuperação B-D, entre os instantes TIE e TFE, como 

sendo uma quantificação possível de caracterizar a resiliência. Para garantir 

uma métrica mais eficaz e adimensional, tem vindo a ser adoptado o seguinte 

procedimento para quantificar o grau de resiliência GR1:

Sendo TCR, Tempo de Controlo da Resiliência, um instante de referên-

cia superior a TFE adoptado para a análise, e TIE o instante de início do 

processo de recuperação e A a área  inferior à linha da função F(t)/F(0). 

O valor do denominador corresponde à área A* do rectângulo correspon-

dente ao intervalo de tempo  TCR  - TIE  e altura F(t)/F(0) com o valor 

unitário.Ou seja, 

A* = 1x (TCR - TIE)

e

GR1=A/A*

Quanto maior o valor de GR1 maior o grau de resiliência verificado para 

a situação considerada.

Para análises expeditas admitindo a variação linear função de recuperação 

(triângulo de resiliência), é possível obter soluções analíticas simples (fig. 3).
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 fig. 3 ‑ Diagrama simplificado para uma métrica da resiliência.
fig. 3 ‑ Simplified diagram for a resilience metric.

Assim, o grau de resiliência GR2 pode ser obtido pela seguinte expressão:

sendo VM a razão entre a variação de funcionalidade ou de operacionali-

dade (diminuição de F(t)) decorrente do impacto do evento no sistema e o 

valor inicial F(0), razão designada neste texto por Vulnerabilidade do sistema 

relativamente ao evento em causa. Nesta métrica simplificada, e sendo fixado 

o intervalo de Tempo de Controlo (∆TCR), o grau de resiliência depende dos 

seguintes dois factores:

•	 Vulnerabilidade associada ao evento (VM) que depende da resistência do 

sistema e da exposição de bens ao impacto do referido evento. O valor deste 

factor resulta da análise e gestão do risco (fases de antecipação e mitigação) 

no caso de uma quantificação estimada antes do evento ou o valor real no 

caso de uma quantificação após o evento.

•	 Intervalo de tempo de recuperação (∆TRE) que depende do processo de 

recuperação esperado ou realizado após o evento.
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O primeiro destes dois factores depende do tipo e intensidade do evento, 
das características intrínsecas do sistema e das medidas de gestão do risco im-
plementadas. O segundo destes factores depende da capacidade de recuperação 
disponível ou efectivada.

Conclusão: é possível aplicar métricas simplificadas para caracterizar pro-
cessos de resiliência e assim melhorar a eficácia dos mesmos e reduzir a área 
do “triângulo de resiliência”.

Apoio à gestão de acidentes e catástrofes

A métrica da resiliência constitui um meio de avaliar ou de escolher medidas 
de mitigação e de recuperação para diferentes tipos de eventos tendo em conta a 
previsão de procedimentos alternativos. A expressão do grau simplificado de resili-
ência  permite orientar a escolha de tipos de medidas. Com efeito, para cada valor 
de grau de resiliência, entre 1 (resiliência máxima ou extrema) e um valor inferior, 
é possível corresponder diferentes pares de valores de vulnerabilidade (perda relativa 
de funcionalidade prevista ou real) e intervalo de tempo de recuperação (fig. 4).

Com efeito a expressão matemática corresponde a uma família de hipérboles 
(fig.  4) podendo, assim, após ser seleccionado o grau de resiliência pretendido, 
serem adoptadas diferentes tipos de medidas:

•	 Valores de vulnerabilidade X e de tempo de recuperação Y simultane-
amente reduzidos;

•	 Valor de vulnerabilidade X reduzido e tempo de recuperação Y maior;
•	 Valor de vulnerabilidade X maior e tempo de recuperação Y reduzido.
A orientação na selecção de tipos de opções possíveis exige condicionamentos 

ou critérios operacionais que tornem a solução determinada. Os condiciona-
mentos tipicamente existentes são os seguintes:

•	 Recursos técnicos e organizacionais disponíveis (capacidade técnica);
•	 Recursos financeiros disponíveis antes e depois do evento (mobilização 

e acesso a meios financeiros);

•	 Pressão social e política (capacidade de mobilização e eficácia de acção).
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Obviamente, o grau de resiliência estimado (ex ante) ou efectivo (ex post) 

e os recursos mobilizáveis mais ou menos rapidamente vão depender do tipo 

e intensidade de cada evento.

A definição dos objectivos pretendidos e do grau de resiliência que se 

pretende garantir, a selecção dos procedimentos a adoptar para os diferentes 

tipos e intensidade de eventos considerados, naturais ou não, e a preparação 

dos recursos considerados necessários constituem as tarefas de uma gestão da 

resiliência. Esta gestão torna-se progressivamente mais complexa e com maior 

grau de incerteza à medida que o sistema em análise é mais vasto:

•	 Uma infra-estrutura isolada considerada crítica (e.g. um hospital estraté-

gico) pode ser projectada e construída para ter um determinado grau de 

resiliência face um evento seleccionado (e.g. um sismo com determinadas 

características). Trata-se de em grande parte de um problema de engenharia;

fig. 4 ‑ Curvas de Grau de Resiliência com base na métrica simplificada.
Fig. 4 - Degree of Resilience curves based on the simplified metric.

 
Com X=�� e Y =	 ���� �����  
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•	 Uma região ou território vasto com uma comunidade e múltiplas infra-

-estruturas potencialmente sujeito a diferentes tipos de eventos constitui 

um desafio multidimensional para poder ter uma resiliência excepcional.

Assim, simplificando e admitindo que existe uma capacidade financeira disponível 

para recuperação que excede o custo previsto para recuperar totalmente o grau de 

funcionalidade do sistema com um prazo normal de recuperação será então possível 

impor um tempo de recuperação menor de  e aumentar assim o valor do GR2.

Resiliência e Gestão do Risco

Interessa relacionar os conceitos de resiliência e gestão do risco na fase anterior 

à do evento, nomeadamente do ponto de vista operacional, tendo por base a mé-

trica simplificada apresentada anteriormente no contexto da gestão de catástrofes:

•	 O objectivo principal é o de aumentar o grau de resiliência ou seja di-

minuir a área do “triângulo de resiliência” o que corresponde a actuar 

em dois parâmetros fundamentais: a Vulnerabilidade estimada (VM) e o 

Intervalo de Tempo de Recuperação (∆TRE).

•	 Diminuir a Vulnerabilidade corresponde a diminuir as perdas ou danos 

estimados para cada evento o que constitui um dos objectivos da gestão do 

risco através das medidas de mitigação: reforço da resistência (física, social, 

económica, organizacional ou outra) do sistema e também garantir capacidades 

para controlo de exposição aos impactos resultantes da ocorrência do evento.

•	 Diminuir o Tempo de Recuperação depende do processo operacional de 

recuperação o qual pode ser considerado como uma fase complementar 

que poderá ser planeada e preparada como antecipação do acontecimento 

mas que depende das condições efectivas e dos condicionamentos reais 

existentes após a ocorrência, em particular de recursos disponíveis.

A gestão do risco e da resiliência implica aspectos técnicos e científicos (conhe-

cimentos) e de decisões políticas (organização e existência de recursos) bem como 

a preparação da Sociedade civil em particular através da formação e educação.
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Considerações finais

A gestão da resiliência complementa a gestão do risco e tem um carácter 

muito concreto e importante socialmente no caso do sistema em causa corres-

ponder a um território, uma região ou um país excedendo as funções usuais das 

organizações de protecção civil. Esta gestão implica a definição de objectivos 

a atingir e uma capacidade de preparação e de monitorização das capacidades 

potenciais de actuação, nomeadamente nos seguintes aspectos:

•	 Capacidade de informação para caracterização e disponibilidade de dados 

abrangendo as diferentes dimensões a ter em conta.

•	  Capacidade de desenvolvimento de cenários possíveis e de execução de 

simulações de situações e procedimentos de resposta, tendo em conta 

as incertezas associadas.

•	 Boa capacidade de integração da gestão do risco como antecipação de 

uma situação com a gestão pós evento.

•	 Vontade e capacidade políticas para apoio da preparação permanente em 

particular no que respeita a definição de objectivos e a mobilização de recursos 

excedentários em época anterior a um evento mas considerados necessários 

para garantir determinados graus de resiliência superiores ao normal.

Observação

O presente texto foi escrito durante a última semana de Março (2020) 

estando o autor em regime de confinamento social resultante da pandemia 

do coronavírus que assola Portugal nessa data. Durante o Encontro na cidade 

do Funchal estava bem viva a memória das aluviões que ocorreram na ilha 

da Madeira em fevereiro de 2010 e uma questão que muitos colocavam era a 

seguinte: está a Região da Madeira mais bem preparada para enfrentar de novo 

esse tipo de eventos?
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A resposta consensual era positiva atendendo às medidas de gestão do risco 

que têm sido implementadas na Região mas o autor respondeu sempre que só a 

experiência de um novo evento poderia dar a resposta definitiva. O novo evento 

que subitamente surgiu tem características muito diferentes e a demonstração 

da resiliência vai depender da resposta face aos danos sociais e económicos que 

se registem. Na data em que o autor escreve este texto a caracterização dessa 

resposta, e a resiliência, encerra incertezas.

29/3/2020
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Resumo: O presente capítulo consiste numa tentativa de apresentar uma 

revisão do processo de gestão do risco de aluviões na Ilha da Madeira, 

onde as bacias hidrográficas são muito suscetíveis a uma mistura de 

processos hidrogeomorfológicos complexos, marcados pela formação 

de escoamento turbulento, com origem nos ribeiros de montanha. O 

Plano de Gestão de Riscos de Inundações, que está em vigor desde 

2017, preconiza um conjunto vasto de medidas de redução do risco, 

algumas das quais implementadas nos anos subsequentes à aluvião 

de fevereiro de 2010, e sustentadas no Estudo de Avaliação do Risco 

de Aluvião (Almeida et al., 2010).

Destaca-se a importância de adotar uma estratégia de gestão integrada 

do risco, que requer coordenação e vigilância constante, num processo 

de incorporação de medidas não estruturais e estruturais. As primeiras 

englobam medidas de conservação e uso do solo, o ordenamento 

do território e a implementação de sistemas tanto de prevenção, 

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54942-9-3_9_4

https://orcid.org/0000-0002-1065-9509


100

como de alerta e de seguros (Ramos, 2009), ao passo que as medidas 

estruturais correspondem a intervenções de engenharia de controlo 

dos processos de produção, transporte e deposição da carga sólida 

transportada pelos cursos de água, mencionando-se a regularização 

fluvial nas áreas urbanas e a construção de barreiras descontínuas de 

retenção do caudal sólido grosseiro nos cursos de água principais. Os 

programas de povoamento e repovoamento florestal nas cabeceiras 

das bacias, não só favorecem a conservação do solo, mas também, 

representam uma medida estruturante para a sustentabilidade da 

bacia hidrográfica.

Nesta perspetiva de gestão integrada deve ser dada igual importância 

a outros aspetos, designadamente: a) sensibilização e educação da 

população para a redução do risco de catástrofe; b) manutenção 

dos programas de monitorização das condições de funcionamento 

das bacias hidrográficas de maior vulnerabilidade; c) a investigação 

e o aprofundamento dos conhecimentos sobre as aluviões. Neste 

contexto, considera-se importante desenvolver uma metodologia de 

coordenação regional da estratégia de gestão do risco, a aplicar nos 

projetos e organizações, não apenas para responder às catástrofes de 

cheia, mas sobretudo para as antecipar.

palavras ‑chave: Ilha da Madeira, aluviões, gestão do risco, coordenação 

transversal, perspetivas.

Abstract: This chapter is an attempt to present a review of the alluvial risk 

management process in Madeira Island, where the hydrographic basins 

are very susceptible to a mixture of complex hydrogeomorphological 

processes, marked by the formation of turbulent flow that originates 

in the mountain streams. The Flood Risk Management Plan, which 

has been in effect since 2017, calls for a wide range of risk reduction 

measures, some of which were implemented in the years following 
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the February 2010 flood, and supported by the Estudo de Avaliação 

do Risco de Aluvião [Risk Assessment Study of Flash Flood] (Almeida 

et al., 2010).

We highlight the importance of adopting an integrated risk 

management strategy, which requires constant coordination and 

vigilance, in a process of incorporating non-structural and structural 

measures. The first include measures for the conservation and use 

of land, land use planning, and the implementation of prevention, 

warning, and insurance systems (Ramos, 2009). Structural measures, 

however, are concerned with engineering interventions to control 

the processes of production, transport, and deposition of solid load 

transported by watercourses, with river regularization in urban areas 

and the construction of discontinuous barriers to retain coarse solid 

flow in main watercourses being mentioned. The afforestation and 

reafforestation programmes at the headwaters of the basins not only 

favour soil conservation, but in fact represent a structuring measure 

for the sustainability of the hydrographic basin.

In this perspective of integrated management, equal importance should 

be given to other aspects, namely: a) awareness-raising and education 

of the population to reduce the risk of disaster; b) maintenance 

of programmes to monitor the operating conditions of the most 

vulnerable hydrographic basins; c) research into and deepening 

knowledge about flash flooding. In this context, it is considered 

important to develop a methodology for the regional coordination 

of the risk management strategy to be applied by organizations and 

projects, not only to respond to flood disasters, but – above all - to 

anticipate them.

Keywords: Madeira Island, flash floods, risk management, horizontal coordi-

nation, perspectives.
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Introdução

A Ilha da Madeira é especialmente vulnerável aos riscos naturais. As interações 

registadas entre fenómenos de movimentos em massa nas vertentes e as cheias rápidas, 

resultam no aumento da perigosidade territorial. A ocorrência de fluxos mistos 

turbulentos concentrados em valeiros, de entalhe pouco pronunciado nas vertentes 

declivosas, e em canais fluviais pré-existentes são fenómenos potencialmente perigosos, 

típicos de bacias hidrográficas situadas em regiões montanhosas. Este fenómeno, que 

é localmente designado de “aluvião”, corresponde a uma mistura de processos hidro- 

geomorfológicos complexos, que diferem dos de uma cheia estritamente hidrológica 

devido à quantidade elevada de material em circulação, de natureza rochosa e orgânica. 

Ao escoamento de água junta-se uma mistura de detritos variados, desde partículas 

até blocos rochosos de grandes dimensões, podendo esta dinâmica associar-se aos 

designados processos torrenciais (torrent processes), cuja ocorrência tem sido descrita 

em territórios montanhosos, como por exemplo os Alpes Austríacos (Totschnig e 

Fuchs, 2013), o Sul de Itália (Santangelo et al., 2011; Scorpio et al., 2016), e França 

(Delrieu et al., 2005), apenas para citar alguns exemplos.

As aluviões colocam ameaças à segurança da vida das pessoas, ao ambiente 

construído, às áreas urbanas, de comércio e de serviços, às vias rodoviárias e 

infraestruturas. A pressão sobre o território resultante da expansão urbana, da 

abertura de novas vias de circulação rodoviária, e o crescimento do turismo, resultou 

na inevitável ocupação de áreas que sempre foram de elevada torrencialidade. Porém, 

nesta sociedade moderna com exigências altas de bem-estar e qualidade de vida, 

aumentaram também as necessidades de segurança e de proteção das populações. 

As cheias rápidas ou aluviões correspondem a eventos de escoamento fluvial 

turbulento, desencadeados por episódios de precipitação intensa e de curta duração, 

nalguns casos associados a antecedentes de precipitação continuada. Da análise 

das aluviões ocorridas nas últimas décadas verifica-se que os respetivos valores de 

precipitação apresentam períodos de retorno relativamente baixos. A ocorrência 

duma chuva diária de cerca de 200 mm nas zonas montanhosas, suscetível de 

originar uma aluvião, corresponde a um período de retorno de apenas 5 anos, 

o que demonstra que a sua probabilidade de ocorrência é relativamente alta.                               
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Como se acabou de referir, uma das características do escoamento nos cursos de água 

de montanha relaciona-se com a existência de pesadas cargas sólidas transportadas 

por tração/arrastamento e/ou por escoada detrítica (debris flow), que faz deste tipo 

de cheias um fenómeno de grande complexidade e perigosidade, cujo controlo 

pressupõe uma abordagem integrada de prevenção à escala da bacia hidrográfica.

Enquadramento geral das catástrofes naturais na Madeira

A Ilha da Madeira é um território demasiado suscetível a uma mistura de 

processos hidrogeomorfológicos complexos. A dinâmica de vertentes, associada 

à ocorrência de desabamentos rochosos, deslizamentos e escoadas detríticas, 

tem forte influência no fornecimento de carga sólida à rede hidrográfica e no 

subsequente aumento da magnitude das cheias rápidas de carácter torrencial. 

Existe um conjunto de fatores agravantes das cheias que são intrínsecos às próprias 

características do território. O relevo vigoroso favorece a impulsão vertical das 

massas de ar tropical marítimo, normalmente incidentes de SW, que estão na 

origem de eventos chuvosos notáveis. De um modo geral, as bacias hidrográficas 

exibem diferenças de altitude elevadas (superiores a 1200 m), o que no contexto 

de vales com vertentes declivosas e de cursos de água com perfis longitudinais 

de inclinação acentuada, potencia a velocidade dos escoamentos de cheia. Ao 

nível do terreno, a presença de um substrato vulcânico muito alterado e, por 

isso, pouco permeável e a densidade de drenagem elevada promovem a rápida 

convergência do escoamento superficial para os canais fluviais. Por outro lado, a 

predominância de vales encaixados de fundo estreito, promove maior interação 

entre os movimentos de vertente e a dinâmica fluvial.

As características físicas das bacias hidrográficas da Ilha da Madeira, em termos 

morfométricos (geometria, rede de drenagem e relevo), são determinantes para 

explicar o seu regime hidrológico, salientando-se a pequena dimensão das 126 bacias 

hidrográficas (94% são < 25 km2), de forma, regra geral, alongada, com cursos de 

água principais de comprimentos curtos (< 21 km) e tempo de concentração das 

bacias sempre inferior a 5 horas.
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A presença de coberto vegetal nos sectores superiores das bacias hidrográficas 

exerce funções naturais fundamentais a vários níveis. O povoamento vegetal contribui 

para o reforço do ciclo hidrológico, incluindo a captação de água dos nevoeiros, 

para a regularização do escoamento fluvial e para o controlo dos processos erosivos 

e proteção dos solos. Numa perspetiva de serviços dos ecossistemas, o povoamento 

vegetal das serras desempenha uma função recreativa e de valorização da paisagem 

que sustenta a base económica da Região. A área florestal da Ilha da Madeira abrange 

cerca de 44% do seu território (SRARN, 2015). O clima mediterrâneo, marcado 

por verões quentes e secos, favorece a ocorrência de incêndios, que ciclicamente 

desde a colonização da Ilha (1419), perturbam o equilíbrio dos ecossistemas naturais, 

condicionando, por vezes, o sucesso dos programas de reflorestação, que, só por 

si, já enfrentam problemas devido à dificuldade de regeneração nos primeiros anos 

das plantações. A chegada do homem à Ilha conduziu a uma rápida destruição do 

coberto vegetal original, com a finalidade de gerar terrenos para a construção e para 

a agricultura. A utilização do fogo como forma de libertar os terrenos, os incêndios 

de origem criminosa e a livre apascentação do gado nas serras durante séculos foram 

outros fatores responsáveis pela devastação da floresta natural. Contudo, a sociedade 

do século XV rapidamente ganhou consciência de que, a desarborização das serras da 

Ilha da Madeira poderia potenciar a ocorrência de aluviões de efeitos catastróficos. 

Em ambientes de montanha, como é o caso, os incêndios florestais de carácter cíclico, 

tendem a acelerar os processos de erosão dos solos e o aumento da probabilidade de 

ocorrência de movimentos em massa.

A ocupação humana na Ilha da Madeira tem contrastes espaciais vincados, com 

maior concentração populacional e urbana no litoral sueste, marcado por uma 

vertente relativamente suave, em comparação com o relevo acidentado e arribas 

escarpadas da maior parte do resto da Ilha e por um mar menos bravo do que na 

costa norte (Daveau, 1995).

A área metropolitana do Funchal ganhou novo impulso com a conclusão dos 

grandes projetos viários na vertente sul da ilha, que contribuíram para aumentar 

o fenómeno da metropolitanização para os concelhos limítrofes. A ligação por 

via-rápida, para oeste, à Ribeira Brava, e para este, a Machico (concluída em 

2000), e em particular até ao Caniçal, onde se localiza a Zona Franca e o terminal 
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portuário, conduziu à formação de um arco urbano infraestruturado, com fortes 

ligações internas e uma população de cerca de 226 mil habitantes, equivalente a 

86% da população total da ilha (censos de 2011). 

Nesta perspetiva, a urbanização do Funchal tem forçosamente de ser planeada 

a uma escala espacial mais abrangente, consentânea com as vias de comunicação 

criadas, tendo em consideração, por um lado, os riscos naturais que caracterizam o 

território, com consequências em termos de segurança das populações, e por outro, 

as áreas de reservas naturais protegidas. Nem todo o território possui condições 

naturais para receber ocupação humana. Vejamos, por exemplo, o caso da incidência 

espacial dos processos de movimentos de vertente e de aluviões no Funchal, onde 

apenas 37% da área do concelho possui níveis de suscetibilidade baixa a este tipo de 

fenómenos hidrogeomorfológicos (Lopes et al., 2020).

Quanto a eventos históricos, em termos de vítimas mortais, a maior catástrofe 

natural ocorrida na Ilha da Madeira terá sido a aluvião de outubro de 1803, na qual 

terão morrido entre 700 a 1000 pessoas (Quintal, 1999). Contudo, em termos 

económicos, os custos dos danos provocados pela aluvião de fevereiro de 2010, com 

48 vítimas mortais, não têm comparação com os de qualquer outra cheia anterior, 

cifrando-se em 1,4 biliões EUR (EM-DAT CRED, 2010).  

A 20 de fevereiro de 2010 a precipitação iniciou-se pelas 5:00 h, tendo-se 

acentuado a partir das 8:00 h e manteve uma intensidade elevada até às 13:00 h, 

de seguida, perdeu intensidade e terminou por volta das 17:00 h. O evento chuvoso 

teve uma duração de 12 horas, com intensidades elevadas durante 6 horas consecutivas 

(Lopes, 2015). Pelas 9:30 h a Ribeira de João Gomes, no Funchal, já estava totalmente 

assoreada e as ruas adjacentes começavam a ficam inundadas (fot. 1). O episódio de 

precipitação intensa de 20 fevereiro de 2010 aconteceu no contexto de um inverno 

muito chuvoso (Fragoso et al., 2012), caracterizado por precipitações abundantes, a 

partir de meados de dezembro de 2009, e por dois episódios de precipitação intensa, 

o primeiro a 22 de dezembro de 2009 e o segundo a 2 de fevereiro de 2010. No 

dia antecedente à grande catástrofe (19 de fevereiro de 2010), a precipitação diária 

acumulada desde o início do ano hidrológico era já significativamente elevada: 

3402 mm na estação meteorológica do Areeiro (fig. 1). Fevereiro desse ano foi 

particularmente chuvoso no Areeiro, com um registo de 1386 mm.
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fot. 1 ‑ Troço urbano da Ribeira de João Gomes no Funchal, durante (A) e depois (B) da 
aluvião de 20 de fevereiro de 2010. O posto de combustível localizado sobre a ribeira (A) 

ficou totalmente destruído e obviamente não foi reconstruído 
(Fotografia de arquivo pessoal (A) e da SREI (B)).

Photo 1 - Urban section of Ribeira de João Gomes in Funchal, during (A) and after (B) the flood 
of February 20, 2010. The petrol station that stood above the stream (A) was totally destroyed and 

obviously was not rebuilt (Photograph from personal archive (A) and from SREI (B)).

B

A
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Gestão do Risco

Na abordagem dos riscos ambientais é fundamental investir no conhecimento, 

na perspetiva de que só conseguiremos agir eficazmente, se conhecermos bem a 

realidade. Deve também haver entendimento entre os vários agentes envolvidos no 

processo, com necessidade de articulação ao nível concetual, das competências e da 

organização dos serviços. Aos dois fatores anteriores deve adicionar-se um terceiro, 

relacionado com a existência de uma visão estratégica, que garanta que não se perca 

de vista o caminho que está a ser seguido e, sobretudo, os futuros que devem ser 

traçados, perante cenários de possíveis ocorrências de acontecimentos perigosos, de 

carácter incerto.

A problemática do risco evoluiu de tema marginal para tema central nas 

sociedades modernas, com enfâse na necessidade de dar continuidade a políticas 

preventivas a vários níveis. Num quadro de ameaças ambientais globais, cada vez 

fig. 1 ‑ Precipitação diária acumulada na estação meteorológica do Areeiro no primeiro 
semestre dos anos hidrológicos de 2009/10 e 2010/11 e comparação com a média, mediana 

e percentil 95 do mesmo intervalo temporal no período de 1937/1938 a 2008/2009 
(Fonte: Lopes, 2015).

Fig. 1 - Accumulated daily rainfall at the Areeiro meteorological station in the first semester of 
the hydrological years 2009/10 and 2010/11 and comparison with the mean, median and 95th 

percentile of the same time interval in the period from 1937/1938 to 2008/2009 
(Source: Lopes, 2015).
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mais reais, os alertas de que as políticas curativas acabam por sair mais caro do 

que as políticas preventivas, ganham cada vez mais terreno na sociedade, seguindo 

a velha máxima popular de que mais vale prevenir do que remediar. Salienta-se 

aqui o exemplo dos riscos climáticos de longo prazo, que começam a assumir 

maior relevo no contexto do planeamento, procurando-se avaliar a sua incidência 

territorial, como forma de garantir a segurança das populações e dos bens, bem 

como a qualidade do ambiente. Em Portugal, a gestão preventiva dos riscos passou 

a ser considerada de inclusão obrigatória nos instrumentos de planeamento e gestão 

territorial com a aprovação do PNPOT em 2007, no qual se procura demonstrar 

como a avaliação do risco, aplicada nos domínios do ordenamento do território e 

da proteção civil, pode contribuir para a criação de territórios mais resilientes às 

consequências dos fenómenos naturais.

No caso dos recursos hídricos, o quadro institucional nacional vigente, 

consolidado com a publicação da Lei da Água em 2005, veio consagrar legalmente 

um conjunto de princípios para a gestão sustentável das águas, entre os quais se 

realça o princípio da prevenção, “[…] por força do qual as ações com efeitos negativos 

no ambiente devem ser consideradas de forma antecipada por forma a eliminar as 

próprias causas de alteração do ambiente ou reduzir os seus impactes quando tal não seja 

possível, e o princípio da precaução, nos termos do qual as medidas destinadas a evitar o 

impacte negativo de uma ação sobre o ambiente devem ser adotadas, mesmo na ausência 

de certeza científica da existência de uma relação causa-efeito entre eles” (artigo 3.º da 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro).

A necessidade de implementar uma estratégia de gestão do risco é particularmente

importante no caso das cheias, atendendo ao facto de que os efeitos e impactes 

negativos no território decorrentes de eventos excecionais desta natureza, de uma 

forma geral, tendem a ser mais rapidamente esquecidos pelas populações por 

eles atingidas, do que, por exemplo, as secas hidrológicas, cujos efeitos são mais 

prolongados no tempo. A perceção baixa do risco de aluviões na Ilha da Madeira 

é também, em parte, explicada pelo próprio comportamento hidrológico dos 

cursos de água de montanha, de escoamento temporário, e em muitos casos até, de 

escoamento ocasional ou efémero, o que tende a interferir com a perceção do risco, 

tanto pelas populações urbanas, como pelas rurais.
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A gestão do risco assente numa visão global será talvez mais bem-sucedida, 

a partir da assimilação da ideia de mapa. O mapa visto como um documento 

estratégico que nos permite olhar o futuro e, em simultâneo, obriga-nos a olhar 

para o passado. Os mapas de zonas de risco de aluvião devem ser entendidos como 

instrumentos ou ferramentas dinâmicas de apoio ao planeamento.

No âmbito da gestão do risco defende-se igualmente a ideia de abordagem pluridis-

ciplinar e transversal, enquanto metodologia de trabalho indispensável para obter solu-

ções de equilíbrio e de compromisso entre medidas estruturais e não estruturais, a partir 

da fusão de ideias de disciplinas como as ciências físicas e sociais, engenharia e economia. 

As disciplinas precisam de trabalhar mais em conjunto, na medidas em que, na socieda-

de tecnológica e global, na qual estamos inseridos, não podemos mais querer continuar 

a resolver os problemas por conta de perspetivas segmentadas do conhecimento.

Na prática, o conceito de trabalho pluridisciplinar aplicado aos riscos naturais 

encontra frequentemente resistência, em razão de haver uma repartição das 

responsabilidades de execução das medidas entre os diferentes departamentos da 

administração pública, justamente por se tratar de uma problemática complexa, que 

extravasa a esfera de competências de um determinado organismo em particular.

A gestão adequada dos riscos ambientais depende também da capacidade 

institucional de longo prazo, capaz de assentar os projetos de implementação de 

medidas de mitigação e de proteção em princípios orientadores. No caso das aluviões 

na Madeira realça-se o Estudo de Avaliação do Risco de Aluvião - Fase 1 (Almeida 

et al., 2010), que apresenta os Princípios Orientadores de Mitigação do Risco de 

Aluvião, enquanto documento científico de extremo valor que, se devidamente 

interpretado, deve contribuir para promover boas práticas na execução das medidas 

e ações planeadas. Este estudo foi elaborado por uma equipa multidisciplinar e 

nele foram trabalhados e aprofundados vários temas sobre as cheias rápidas na ilha 

da Madeira, designadamente as precipitações intensas, produção e transporte de 

material sólido, caracterização do evento de 20 de fevereiro de 2010, finalizando 

com a avaliação do risco e apresentação de medidas de proteção.

Ao suporte científico atrás referido, junta-se agora um novo enquadramento 

legal que, em bom rigor, é esclarecedor quanto à importância que atualmente é 

dada, nas sociedades modernas, à temática dos riscos naturais, sobretudo, no 
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contexto de uma dinâmica global de alterações climáticas de consequências 

imprevisíveis. Em termos legais, a Diretiva n.º 2007/60/CE, de 23 de outubro, 

estabeleceu o quadro para a avaliação e gestão dos riscos de inundações, a fim de 

reduzir as consequências associadas às inundações na comunidade prejudiciais para 

a saúde humana, o ambiente, o património cultural e as atividades económicas. Em 

2010, aquela Diretiva foi transposta para o direito nacional, através do Decreto-Lei 

n.º 115/2010, de 22 de outubro, definindo que o estado deve proceder à elaboração 

dos seguintes instrumentos: cartas de zonas inundáveis em áreas de risco; cartas de 

risco de inundações e planos de gestão de riscos de inundações. O Plano de Gestão 

de Riscos de Inundações da Região Autónoma da Madeira 2016-2021 (PGRI-

RAM), foi aprovado pela Resolução do Governo Regional n.º 805/2017, publicada 

no JORAM I Série n.º 187, de 27 de outubro de 2017.

Medidas estruturais

As medidas estruturais de proteção e defensivas devem ser planeadas à escala da 

bacia hidrográfica. No sector inferior das bacias, regra geral, coincidente com áreas 

urbanas, o objetivo consiste em diminuir a vulnerabilidade física das áreas expostas. 

No sector intermédio e superior das bacias, as medidas têm a finalidade de reduzir 

a probabilidade de formação de aluviões. No sector de montanha, os programas de 

povoamento florestal são de crucial importância para reduzir e retardar a escorrência 

torrencial e a produção de material sólido.

Nas medidas estruturais incluem-se diferentes tipos de obras de regularização dos 

caudais de cheia, designadamente: a) barragens de correção torrencial, b) barreiras 

de retenção de material sólido, para controlo da formação de escoadas detríticas e do 

transporte do caudal sólido, que devem ser preferencialmente construídas nos cursos 

de água tributários inseridos nos sectores superior e intermédio das bacias hidrográficas, 

c) obras de canalização de troços fluviais urbanos, para otimizar as condições de 

funcionamento hidrológico e hidráulico. A estruturação de corredores fluviais ecológicos 

é outra medida que, em bom rigor, deve figurar no grupo das intervenções estruturais, 

na medida em que contribui para formar barreiras laterais de proteção fluvial.
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As soluções de retenção do caudal sólido, como é o caso dos estrados de drenagem 

inferior, das redes deformáveis e das barreiras de retenção já foram aplicadas em 

diversas regiões (Takahashi, 2007; Mizuyama, 2008), com características geológicas 

e geomorfológicas semelhantes às da ilha da Madeira.

As barragens de correção torrencial

São estruturas transversais de estabilização dos leitos e talvegues e da base 

das vertentes. As barragens de correção torrencial devem ser preferencialmente 

construídas no sector de cabeceira das bacias hidrográficas, quer nos cursos de 

água principais, quer em pequenos cursos de água de montanha de escoamento 

turbulento e em zonas de ravinamento, sobretudo para correção dos efeitos da ação 

erosiva resultantes da passagem de escoadas detríticas nas vertentes e das correntes 

fluviais, que conduzem ao entalhe e aprofundamento de valeiros e de leitos fluviais 

respetivamente (fot. 2).

As barreiras de retenção de material sólido

No que se refere especificamente à questão das barreiras de retenção de material 

sólido, na sequência da aluvião de 2010, foram construídas 4 barreiras de retenção 

em cada uma das três ribeiras principais do Funchal, o que no conjunto perfaz um 

total de 12 estruturas. Estas estruturas têm contribuído para diminuir em muito 

a perigosidade do fenómeno das aluviões e por conseguinte a exposição ao risco 

na parte urbana do Concelho. Em iguais circunstâncias biofísicas, a capacidade 

total de acumulação de material atualmente instalada nestas três ribeiras (Quadro 

I), permitiria reter, a montante da cidade, cerca de 64% do material que ficou 

depositado nos canais fluviais e nas ruas da baixa do Funchal durante a aluvião de 

20 de fevereiro de 2010, o qual atingiu o volume máximo de 390 000 m3. 

As barreiras hidráulicas construídas nas ribeiras do Funchal cumprem o duplo 

objetivo de, por um lado, reduzir o volume e a dimensão do material sólido 
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mobilizado até aos troços terminais dos cursos de água e, por outro, minimizar os 

efeitos da ação hidráulica resultante da passagem dos caudais de cheia nos troços 

urbanos regularizados.

fot. 2 ‑ Exemplos de barragens de correção torrencial nas montanhas na Áustria (A) e nas 
serras do Funchal (B) (Fotografias de arquivo pessoal).

Photo 2 - Examples of torrential correction dams in the mountains in Austria (A) and in the 
mountains of Funchal (B) (Photographs from the personal archive).

B

A
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As barreias fendidas implantadas nos leitos das ribeiras correspondem a 

estruturas descontínuas, constituídas por pilares igualmente espaçados (fot. 3), que 

se apoiam sobre um maciço de fundação assente no leito rochoso, ou na ausência 

deste, em estacas, cuja profundidade depende da maior ou menor espessura das 

aluviões nos locais de implantação.

Tendo por base o princípio da retenção seletiva da componente sólida do 

escoamento fluvial, o afastamento entre pilares diminui dos açudes de montante 

para os de jusante, de modo a assegurar a retenção progressiva do caudal sólido 

em função da sua dimensão, com os blocos com maior potencialidade destrutiva a 

ficarem retidos logo no primeiro açude de montante. Nas ribeiras de João Gomes e 

de Santa Luzia o afastamento é de 2 m no açude de montante, diminuindo para 1 

m no último de jusante, enquanto na ribeira de São João o afastamento é maior no 

primeiro açude de montante (Quadro I). 

Quadro 1 ‑ Características das barreiras de retenção de material sólido, 
construídas nas ribeiras do Funchal.

Table I - Characteristics of solid material retention barriers, built on the Funchal streams.

Altitude 
do leito do 

c.a. (m)

Largura 
do açude 

(m)*

N.º pilares/ 
aberturas

Altura / espessura 
dos pilares

(m)

Afastamento 
entre pilares

(m)

Capacidade máxi-
ma de retenção da 

bacia (m3)

Ribeira 
de João 
Gomes

210 51,15 5 / 6 8 / 1,5 2 13 400
195 58,90 10 / 11 8 / 1,5 2 23 050
177 49,55 5 / 6 8 / 1,5 1,6 14 800
157 44,45 5 / 6 8 / 1,5 1 15 450

Ribeira 
de

 Santa 
Luzia

736 60,30 10 / 11 10 / 1,75 2 11 150
698 50,00 9 / 10 10 / 1,75 2 11 150
639 62,25 10 / 11 10 / 1,75 1,6 24 150
612 66,05 15 / 16 10 / 1,75 1 21 800

Ribeira 
de 

São João

789 81,3 15 / 16 10 / 1,10 3,7 17 500
710 97,7 14 / 15 10 / 1,10 2,1 35 000
661 94,2 28 / 29 10 / 0,90 1,5 33 500
529 43,9 10 / 11 8 / 0,90 1,0 8 000

O volume de retenção depende principalmente da sua localização, da 

tipologia adotada e do dimensionamento estrutural. A capacidade máxima de 

retenção das respetivas bacias de retenção dos 4 açudes é de 66 700 m3 na 
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fot. 3 ‑ Estrutura de retenção de material sólido existente na Ribeira de São João, no 
Funchal, na qual se observa uma situação de enchimento parcial da bacia de acumulação, 

na sequência de um evento de precipitação intensa ocorrido em dezembro de 2016 
(Fotografia do arquivo fotográfico SREI, 2016).

Photo 3 - Retention structure for solid material on Ribeira de São João, Funchal. The 
accumulation basin is partly filled, following an intense precipitation event in December 2016 

(Photograph from the SREI photographic archive, 2016).

Ribeira de João Gomes, 68 250 m3 na Ribeira de Santa Luzia e 94 000 m3 na 

Ribeira de São João (Quadro I).

A manutenção destas infraestruturas inclui a remoção dos materiais detríticos 

acumulados nas respetivas bacias de retenção, principalmente na sequência da 

ocorrência de cheias rápidas de grande magnitude, de modo a preparar a estrutura 

para a próxima aluvião, garantindo assim a sua operacionalidade (fot. 3).

A canalização fluvial 

As intervenções de canalização fluvial são importantes porque visam reduzir a 

frequência das inundações e otimizar as condições hidráulicas de escoamento, mas 

não devem servir para alimentar uma perceção de risco inexistente. Por vezes, estas 

obras transmitem um falso sentido de aumento de segurança, porém, convém ter 

presente que as margens fluviais continuam a fazer parte do curso de água e, por 
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essa razão, devem permanecer livres de ocupações construtivas de carácter fixo e 

indesmontável, por razões de segurança de pessoas e bens. 

Nos travessões hidráulicos implantados no fundo dos canais é crucial que a 

respetiva secção de descarga tenha uma altura igual ou de preferência superior 

à cota da superfície de fundação do travessão hidráulico implantado imedia-

tamente a montante (fig. 2).

Os travessões hidráulicos são uma boa solução para estabilizar a cota do leito 

fluvial. No entanto, convém ter em atenção que a rotura de declive corresponde a 

uma transformação de energia, com redução da velocidade de escoamento. Os efeitos 

erosivos resultantes da dissipação de energia na base do travessão podem ser atenuados 

com a formação de uma depressão topográfica ou fosso hidráulico (fig. 2, número 3).

Os travessões hidráulicos implantados no leito fluvial devem ser desenhados com 

uma secção de vazão rebaixada na parte central do leito, para onde o escoamento 

ordinário é redirecionado (fot. 4). Esta solução evita a excessiva exposição das 

fundações das muralhas laterais à ação de erosão dos escoamentos normais e de cheia.

fot. 4 ‑ Pormenor construtivo de travessões hidráulicos implantados no fundo do canal, 
nos troços urbanos das ribeiras do Funchal (Fotografia de arquivo pessoal, 

tirada em novembro de 2020).
Photo 4 - Construction detail of hydraulic crossings implanted in the bed of the channel, in the 

urban stretches of the Funchal streams (Photograph from personal archive, 
taken in November 2020).
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A arborização das serras

Ainda no campo das medidas estruturais salientam-se as medidas de redução 

do risco através da arborização das serras, como forma de controlar os processos 

de erosão e de ocorrência de movimentos em massa nas vertentes declivosas dos 

sectores superiores das bacias hidrográficas. O planeamento do povoamento 

florestal pode ser dificultado pela resistência das populações locais à adoção de boas 

práticas silvícolas em propriedade privada. Trata-se de um problema histórico, 

cuja resolução exige uma tomada de decisão firme por quem de direito, dada a 

necessidade de fazer prevalecer o interesse geral das populações, por razões de 

segurança de pessoas e bens. Por vezes a informação e formação não são eficazes e 

a solução alternativa passa pela expropriação. Sem povoamento arbóreo é natural 

que a precipitação intensa favoreça o regime torrencial da água, com potenciais 

efeitos destrutivos.

fig. 2 ‑ Representação esquemáticas das regras a considerar nos projetos de execução de 
travessões hidráulicos (Fonte: Austrian standards (ONR 24802)).

Fig. 2 - Schematic representation of the rules to be considered in the execution of hydraulic 
crossings (Source: Austrian standards (ONR 24802)).
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Medidas não estruturais 

Quanto às medidas não estruturais salienta-se a importância dos aspetos 

relacionados com o ordenamento dos corredores ribeirinhos, zonamento do uso do 

solo, com restrições de ocupação construtiva no domínio hídrico fluvial, sistemas 

de alerta precoce de cheias rápidas para apoiar as medidas de emergência e prevenir 

que os eventos naturais extraordinários se transformem em catástrofe. Igualmente 

importante têm sido os trabalhos de desobstrução e manutenção das ribeiras, e a 

concretização de programas de sensibilização e educação pública para uma cultura 

de gestão preventiva de redução do risco de catástrofe.

Evitar novos riscos e não repetir erros do passado

O uso abusivo das margens e leitos de cheia é uma situação que já devia ter 

sido alterada à luz das disposições da Lei da Água, nomeadamente no respeito 

pelo disposto no ponto n.º 8 do Art.º 40.º. Porém, os progressos nesta matéria 

infelizmente não são tão céleres quanto seria o desejável. O facto é que as 

entidades com competências orgânicas nesta matéria continuam a trabalhar 

na base da premissa de que “[…] até à aprovação da delimitação das zonas 

inundáveis ou ameaçadas pelas cheias estão sujeitos a parecer vinculativo da ARH 

os licenciamentos de operações de urbanização ou edificação inseridas dentro limite 

da cheia com um período de retorno de 100 anos ou dentro de uma faixa com 100 m 

de largura para cada lado da linha de água, quando se desconheça esse limite”. Esta 

norma foi adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 33/2008/M, de 14 de agosto, introduzindo apenas a alteração de 

redução de 100 metros para 50 metros, relativamente à faixa ameaçada pelas 

cheias, na qual qualquer pretensão de intervenção construtiva está sujeita a 

parecer prévio vinculativo, quando se desconhece o limite da última cheia 

conhecida (ponto 7 do Artigo 16.º). 

Entretanto publicou-se o Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região 

Autónoma da Madeira 2016-2021 (JORAM, 2017), que inclui um conjunto 
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de cartas de zonas inundáveis e cartas de riscos de inundações para 27 bacias 

hidrográficas, classificadas de zonas críticas. Estas Cartas reportam resultados 

baseados em modelos hidrológicos e hidráulicos, mas sem validação no terreno das 

áreas de cheias delimitadas.

Na fase de vigência do plano devem ser concretizas as medidas de mitigação 

do risco nele previstas, entre as quais, a que diz respeito à classificação específica 

e respetiva regulamentação do uso do solo no domínio fluvial e zonas adjacentes. 

A competência para o efeito é indicada no artigo 23.º da Lei n.º 54/2005. As 

restrições de utilidade pública nas zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias não 

classificadas como zonas adjacentes estão enquadradas legalmente no artigo 40.º 

da Lei n.º 58/2005 em articulação com o Decreto-Lei n.º 115/2010. As restrições 

de utilidade pública nas zonas adjacentes a águas públicas estão enquadradas 

legalmente no artigo 24.º da Lei n.º 54/2005 e a regulamentação do respetivo uso 

no artigo 25.º da mesma lei.

A necessidade de haver uma regulamentação específica, com regras claras 

que imponham fortes restrições à ocupação construtiva do domínio hídrico 

fluvial, por razões de segurança de pessoas e bens, encontra suporte num 

conjunto de fundamentos que não deviam ser sonegados no âmbito do 

processo decisivo, nomeadamente o (I) princípio básico de não edificação de 

áreas de circulação de correntes fluviais e de paragem de escoamentos mistos; 

(II) o princípio de precaução nos termos exatos do disposto na alínea a) do 

artigo 5 da Lei da Água; (III) o princípio da consideração dos riscos naturais 

no ordenamento em sede de gestão urbanística; (IV) as limitações dos dados de 

base e as incertezas associadas à informação espacializada sobre zonas inundáveis 

produzida pelos modelos hidrológicos e hidráulicos e (V), bem como, as 

incertezas do ponto de vista do conhecimento dos impactes das alterações 

climáticas no regime da climatologia das precipitações intensas. A importância 

destes aspetos não deve ser menosprezada.

O ordenamento dos corredores fluviais deve assentar numa visão global, que 

tenha em consideração as características biofísicas específicas de cada território. 

A delimitação de zonas de risco de cheias com ocupação edificada proibida é uma 

questão de planeamento espacial de escala regional. Insistir na manutenção um modelo 
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que delimita áreas a sujeitar a parecer vinculativo de entidades externas às câmaras 

municipais, sem que sejam definidos, de forma clara e objetiva, critérios idênticos para 

a resolução de casos idênticos que garantam a salvaguarda do interesse público, evitem 

interpretações subjetivas e permitam realizar uma abordagem sistemática em toda a 

rede hidrográfica, é querer perpetuar um jogo viciado de decisão caso a caso, à escala 

da parcela de terreno privado, que em nada favorece o ordenamento do território e o 

controlo do risco. O poder discricionário da Administração que persiste relativamente 

a estas matérias é quase um enigma inextricável.

No processo de gestão do risco de aluviões, as medidas legislativas podem salvar 

vidas, sobretudo vidas que ainda nem sequer o são. A aceitação pública dessas 

medidas depende da estrutura educativa de base da sociedade, mobilizada para 

fomentar uma cultura de gestão preventiva do risco. A proteção e a segurança têm 

de ser funções a internalizar. 

Devemos, porém, registar os avanços legais conseguidos até à data, relativamente 

a esta questão concreta dos recursos hídricos. Os conceitos de leito e margens fluviais, 

legalmente enquadrados pela Lei da Água de 2005, têm vindo paulatinamente 

a ser incorporados na segunda geração de planos diretores municipais. O marco 

que, porventura, representa uma mudança de paradigma em matéria de gestão do 

território e dos riscos ambientais, prende-se com a perceção de que as diretrizes e as 

orientações técnicas incluídas em planos de âmbito nacional e regional só poderiam 

ser eficazes, quando transferidas para os planos diretores municipais, fazendo deste 

um instrumento de gestão do território agregador e o único com aplicação direta 

vinculativa dos particulares. 

De acordo com o disposto na Revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, os planos 

diretores municipais devem identificar as condicionantes territoriais de caráter 

permanente, designadamente as zonas de proteção (artigo 96.º), como é o 

caso, por exemplo, do meio fluvial, e quanto à obrigatoriedade de delimitar na 

planta de ordenamento as zonas de proteção e salvaguarda dos recursos e valores 

naturais (artigo 97.º), como é o caso dos cursos de água não navegáveis nem 

flutuáveis e dos seus respetivos leitos e margens de domínio hídrico fluvial, que 

pela sua natureza dinâmica e por razões de precaução de segurança de pessoas e 
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bens, devem permanecer predominantemente livres de construções de carácter 

fixo e indesmontável, para limitar as perdas humanas e materiais em situação 

de catástrofe.

Evitar o risco passa também pela capacidade de implementar políticas 

de retirada de pessoas que vivem em áreas perigosas e procurar localizações 

alternativas e, em simultâneo, regulamentar a interdição ou limitação à expansão 

urbanística em zonas perigosas. A relocalização é uma solução que não deve ser 

posta de parte, sobretudo quando se trata de moradias isoladas em zonas de risco. 

Na realidade é também uma forma de investimento público, com efeitos benéficos 

na economia, por via da dinamização do mercado imobiliário. Menciona-se aqui 

a circunstância concreta da demolição de edifícios não licenciados nas margens 

fluviais e de edifícios existentes em outras áreas com classificação de risco alto. No 

caso de bens expostos a riscos e que constituam uma ameaça para a vida humana 

ou para outros bens públicos e privados, as entidades públicas podem lançar mão 

de medidas expropriativas, de modo a adquirir as áreas de risco, pagando, para o 

efeito, uma indemnização ao seu anterior proprietário. O recurso à expropriação 

deve ser acompanhado de medidas como a limitação de acesso e a demolição do 

edificado e a realização de obras ou intervenções de contenção e consolidação, 

sob pena de se perpetuarem, ainda que noutras mãos, situações de risco evidente 

e gravoso (Oliveira e Lopes, 2012).

O próprio Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Autónoma 

da Madeira 2016-2021 (JORAM, 2017) elege a relocalização como medida de 

prevenção, sugerindo em concreto a criação de um fundo para relocalização e a 

deslocação de infraestruturas e bens sensíveis localizados em zonas com risco alto e 

muito alto, para um período de retorno de 100 anos, que não possam ser protegidas 

a um custo razoável. No Estudo de Avaliação do Risco de Aluvião (Almeida et al., 

2010) alertou-se para o caso específico de bens isolados (habitações ou instalações 

relativamente dispersas, para os quais devem ser seguidos critérios explícitos e 

consistentes, considerando-se que a opção deve recair na remoção de habitações 

isoladas que tenham sofrido danos graves no evento de referência de 20/2/2010 

ou que estejam em zona de inundação e de impacto previsível com elevado risco, 

nomeadamente no leito da ribeira.
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O papel da proteção civil

No plano da proteção civil, a estratégia que vem a ser seguida é também de 

antecipação às cheias, e inclui ações como a previsão meteorológica, o alerta e o 

aviso, a comunicação, a organização de defesa ou evacuação, que dizem respeito à 

continuidade das fases de preparação e resposta.

Os serviços de proteção civil são responsáveis pela organização de serviços de assis-

tência às catástrofes e a disponibilização de recursos para assistência de emergência e a 

execução das medidas de assistência em situações de catástrofe. Uma boa gestão das ca-

tástrofes permite salvar vidas e uma coordenação eficaz das diferentes equipas de primei-

ra intervenção é fundamental para o sucesso da preparação e da resposta às catástrofes. 

O sistema de proteção civil deve focar-se na rapidez e na eficácia da resposta 

em caso de ocorrência ou de iminência de ocorrência de catástrofe. Os agentes 

de proteção civil trabalham igualmente no campo da sensibilização do público, 

designadamente na sua preparação para situações de catástrofe.

Porém, a estratégia de adoção de um sistema integrado de proteção de 

cheias implica desconstruir a ideia de resposta reativa à ocorrência dos eventos 

extraordinários. Previsão e preparação são matérias que têm de ser aprofundadas, 

por exemplo, através dos Sistemas de Aviso Precoce às populações, perante a 

possibilidade de ocorrência de eventos naturais como os movimentos de vertente e 

as cheias rápidas.

Boas práticas no respeito pelos sistemas fluviais

Nas intervenções na bacia hidrográfica e na rede hidrográfica devem ser seguidas 

boas práticas de gestão do território, conducentes a evitar a formação de novas 

situações de risco. No contexto da realidade da Ilha da Madeira devem ser tidas em 

atenção um conjunto de regras de boas práticas, que de seguida se procura explicar.

Não permitir o licenciamento de aterros nos fundos de vale, em particular 

nas cabeceiras de bacias hidrográficas de pequena dimensão e com desníveis 

altimétricos pronunciados.
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Manter os leitos e margens fluviais predominantemente em estado natural, sem 

alteração das cotas naturais do terreno.

Limitar a cobertura de cursos de água fluviais ao estreitamente indispensável, 

de modo a evitar a formação de pontos críticos ao seu normal funcionamento 

hidráulico e, a não criar condições permissivas ao agravamento da pressão humana 

sobre os mesmos.

Na (re)construção de passagens hidráulicas necessárias à execução de vias de 

comunicação deve ter-se em consideração o comportamento hidrológico típico 

de ribeiros de montanha, nomeadamente o carácter turbulento do escoamento 

e as características da respetiva componente sólida (rocha e troncos de árvores), 

que tende a agravar a magnitude das aluviões. Neste sentido, no que se refere 

ao seu dimensionamento, sempre que possível, a secção de vazão deverá ser do 

tipo retangular, com uma dimensão mínima de 2,5 m de largura por 2,5 m de 

altura, de modo a facultar sem constrangimentos o acesso à mesma, para realizar 

trabalhos de limpeza com meios mecânicos e manuais. Acima dos valores mínimos 

anteriormente identificados, a largura da secção deverá ser determinada pela largura 

média do leito ordinário, no segmento do curso de água a montante e a jusante da 

passagem hidráulica, limitado pela linha que corresponder à fronteira dos terrenos 

que as águas cobrem em condições de cheias médias, sem transbordar para o solo 

natural, habitualmente enxuto. Essa linha é definida, conforme os casos, pela aresta 

ou crista superior do talude marginal ou pelo alinhamento da aresta ou crista do 

talude molhado (a noção de leito e seus limites é enquadrada legalmente no artigo 

10.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro). A cota do topo da secção deverá subir 

ao nível mais alto possível, próxima da cota da via rodoviária, de modo a aumentar 

a altura disponível entre a cota inferior da plataforma da via e a cota do fundo do 

canal, seguindo a regra geral empírica de que mais vale ter uma passagem hidráulica 

sobredimensionada do que subdimensionada.  

Promover nos aglomerados urbanos, por via da iniciativa pública, a construção 

de arruamentos públicos nas margens fluviais (fot. 5), de forma a permitir a 

estruturação de um circuito de circulação rodoviária, que garanta o direito de 

acesso geral à propriedade privada e, em simultâneo, assegure a conformidade com 

as servidões estabelecidas por lei, nomeadamente, uma servidão de uso público 
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(encargo imposto por disposição legal sobre certo prédio em proveito da utilidade 

pública de uma coisa), no interesse geral do acesso às águas fluviais e da passagem 

ao longo destas (artigo 21.º da Lei n.º 54/2005).

Não construir em áreas de risco e apostar na revalorização dos espaços não 

construídos, afetando-os a outros usos, com o objetivo de eliminar os terrenos 

expectantes (fot. 5). Adotar a renaturalização do território como um instrumento 

de promoção de uma atitude pedagógica.

Promover soluções de engenharia de regularização de caudais que contribuam 

para a variação das velocidades dos escoamentos de cheia, aumentando a largura de 

rasto dos canais, nos segmentos de ribeiro com condições topográficas para o efeito, 

nomeadamente no interior da bacia hidrográfica.

Garantir que sejam perseguidos no tempo e no espaço os trabalhos de limpeza e 

desobstrução de cursos de água, visando a manutenção das condições de escoamento 

dos caudais líquidos e sólidos em situações hidrológicas normais ou excecionais. 

Fot. 5 - Exemplo de intervenção pública de revalorização das margens da Ribeira de 
Machico, localizado na parte sudeste da Ilha da Madeira (Fonte da imagem: Google Earth).
Photo 5 - Example of public intervention to regenerate the banks of Ribeira de Machico, located 

in the south-eastern part of Madeira Island (Image source: Google Earth).
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As ações de desobstrução e manutenção das ribeiras são de importância vital no 

âmbito da gestão preventiva do risco de cheias, daí que se desenvolva um pouco 

mais o assunto no tópico seguinte deste artigo.

A interiorização e aceitação coletiva das regras acima apresentadas deve ser 

articulada com a realização de campanhas de informação, quer através da distribuição 

regular de folhetos informativos, impressos por via digital, quer partilhando mensagens 

concisas nas redes sociais e na comunicação social local, com a finalidade de explicar e 

divulgar a todos os agentes envolvidos no processo de gestão do território, bem como 

ao público em geral, um conjunto de normas de gestão de cursos de água, também 

com o objetivo de prestar auxílio técnico no entendimento da lei vigente. 

Desobstrução de cursos de água e o papel da reabilitação fluvial

A Lei da Água determina a necessidade de implementar medidas de conservação 

e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas que garantam o bom estado 

ecológico, as condições de escoamento da água e do caudal sólido em situações 

normais e extraordinárias e a minimização das situações de risco para pessoas e bens, 

em situações de cheia.

A reabilitação dos cursos de água e dos ecossistemas degradados de fundo 

de vale afigura-se como uma medida importante na gestão do risco. A limpeza 

e conservação fluvial são fundamentais para assegurar o equilíbrio hidrológico, 

hidráulico e ecológico da rede hidrográfica e constituem um factor de valorização do 

território e garantia das condições de segurança e qualidade de vida das populações. 

É, pois, imprescindível concentrar recursos em ações de reabilitação fluvial, de 

restauração de processos naturais e de revitalização dos ecossistemas de fundo de 

vale, atualmente degradados. Contudo, não pode deixar de se chamar a atenção 

para que o sucesso deste tipo de trabalhos depende significativamente da gestão 

posterior à fase inicial de reabilitação, assegurando a manutenção do ecossistema.

Nos termos do n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, 

conjugado com o n.º 5 do artigo 33.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, os 

proprietários ou possuidores de parcelas de terreno confinantes com cursos de água, 
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nas frentes particulares fora dos aglomerados urbanos, estão obrigados a garantir a 

limpeza das mesmas, seguindo normas específicas em função das características e do 

regime dos cursos de água. Nos casos em que se inserem em aglomerado urbano, a 

execução das ações de desobstrução e conservação fluvial é da responsabilidade dos 

municípios, de acordo com a alínea a) do n.º 5 do artigo 33.º da Lei n.º 58/2005, 

de 29 de dezembro. Em caso de incumprimento da lei vigente, os proprietários ou 

arrendatários confinantes ficam sujeitos a processo de contraordenação ambiental 

e outras sanções previstas na Lei e ao pagamento de eventuais despesas realizadas 

pelos serviços de administração de região hidrográfica, resultantes da concretização 

dos trabalhos (ponto 4 do artigo 33.º da Lei n.º 58/2005).

As atividades de gestão da vegetação ribeirinha tendem a interferir com alguns dos 

fatores que determinam a morfologia dos cursos de água e, se não forem conduzidas 

de forma apropriada, podem ter impactos generalizados e de longo termo no 

ambiente fluvial. Por este motivo é importante programar em cada ano hidrológico 

ações de desobstrução dos cursos de água e de manutenção e condução da vegetação 

dos corredores fluviais, de maneira a mitigar a ocorrência de processos de erosão das 

margens e tendo sempre em atenção as características biofísicas de cada segmento 

fluvial, de maneira a melhorar as condições hidráulicas do curso de água no seu todo.

Como se acabou de referir, o artigo 33.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro, prevê a limpeza e desobstrução das linhas de água como uma das 

medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas. A 

limpeza de cursos de água não navegáveis nem flutuáveis pressupõe o planeamento 

e programação ao longo do ano hidrológico de trabalhos de: a) remoção de resíduos 

sólidos urbanos (i.e., sacos do lixo); b) remoção de entulhos (resíduos de obras, 

detritos, eletrodomésticos, pneus, etc.); c) remoção da carga sólida acumulada 

em excesso no leito e nas margens fluviais, potencialmente disponível para ser 

transportada pela ribeira em situação de cheia, diminuindo as consequências destas 

manifestações de risco; d) remoção seletiva de material vegetal (árvores, ramos) 

que tende a danificar as infraestruturas hidráulicas, nomeadamente, fundações de 

muros, travessões hidráulicos, açudes e pontes. 

As intervenções de limpeza e desobstrução de cursos de água fluviais com recurso 

a maquinaria pesada só devem ser efetuadas quando existir grande acumulação 
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de sedimentos e vegetação no leito. Trata-se sempre de uma operação de carácter 

excecional e temporária, levando também em linha de conta que a quantidade de 

material aluvial excedentário existente nos diferentes sectores da rede hidrográfica 

varia em cada ano hidrológico, em função da intensidade e frequência dos eventos 

de cheia. É importante ter presente que a Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, não 

permite a realização de atividade económica permanente de extração de inertes em 

domínio hídrico fluvial.

A realização de intervenções em meio fluvial com recurso a maquinaria pesada só 

podem ser autorizadas desde que a intervenção sirva para a minimização de situações 

de risco para pessoas e bens em situação de cheia, a consolidação das margens e 

proteção contra a erosão e cheias, a melhoria da drenagem e funcionalidade das 

correntes fluviais e não provoque impactes negativos nos ecossistemas ribeirinhos.

No que diz respeito aos detritos lenhosos grosseiros realça-se a sua influência 

nos processos geomorfológicos. Em cursos de água de regime de escoamento 

tendencialmente regular, as acumulações de detritos lenhosos podem nalguns 

segmentos constituir revestimentos protetores dos leitos e das margens, promovendo 

a deposição de sedimentos finos. Pelo contrário, nos segmentos fluviais de 

escoamento turbulento, em situação de enchente este material pode entupir o canal, 

favorecendo a erosão através da concentração do escoamento e da sua deflexão 

(Kondolf e Piégay, 2005; Cortes, 2009). Chama-se à atenção para os potenciais 

efeitos negativos resultantes da presença de despojos lenhosos de grande porte, 

acumulados nos leitos das ribeiras, que tendem a causar obstrução aos escoamentos 

de cheia, com a consequente formação de pontos críticos de retenção de caudais de 

ponta, com efeitos catastróficos em caso de rutura (fot. 6).

Com efeito, na sequência de eventos de vento forte ou deslizamentos de terra, 

em que ocorre a queda de árvores de grande porte para o leito fluvial, pode gera-se 

um efeito barragem, que resulta na acumulação de sedimentos e na formação de 

pontos críticos de retenção temporária dos caudais de ponta, de consequências 

catastróficas em caso de rutura, pelo que, sempre que seja detetada uma situação 

deste tipo, devem ser tomadas as medidas possíveis para proceder à sua remoção 

com a maior brevidade possível. No caso de cursos de água que correm em fundos 

de vale inacessíveis, onde efetivamente não é possível mobilizar meios mecânicos 
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para remover os troncos, a solução de recurso, pode passar apenas por cortá-los em 

toros de pequena dimensão, cujo comportamento hidráulico é semelhante ao do 

material rochoso de granulometria intermédia existente no leito, eliminado desta 

forma o risco de formação do efeito barragem.

fot. 6 ‑ Árvores tombadas para o interior do canal fluvial, na sequência da tempestade de 
vento forte e chuva de fevereiro e março de 2018 (A) e aspeto da ribeira após a remoção do 
material lenhoso, em novembro, (B) no troço superior da Ribeira de João Gomes, Funchal 

(Fotografias de arquivo fotográfico do SREI, 2018).
Photo 6 - Fallen trees in the river channel, toppled by the storm with strong wind and heavy 
rain in February and March 2018 (A) and appearance of the stream after the removal of the 
woody débris, in November, (B) in the upper section of the Ribeira de João Gomes, Funchal 

(Photographs from the SREI archive, 2018).

B

A
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Os programas de revitalização dos ecossistemas degradados de fundo de vale são 

aplicáveis sobretudo nas zonas rurais, nas áreas de reserva natural e nos trechos fluviais 

dos sectores superiores dos vales, e devem ser vistos como medidas complementares 

das intervenções de canalização de cursos de água em zonas urbanas, que são 

indispensáveis para garantir o sucesso destas últimas, uma vez que se trata de um 

sistema biofísico interligado. Do ponto de vista hidrológico e hidráulico devemos 

começar por realçar os efeitos positivos diretos que as ações de revitalização fluvial 

podem produzir na manutenção das funções hidráulicas, designadamente na criação 

das condições hidrogeomorfológicas necessárias para garantir a heterogeneidade do 

canal fluvial e a formação de faixas de deposição aluvial. 

O processo de reabilitação ou estruturação de uma mancha de vegetação 

ribeirinha nas zonas rurais ou zonas de montanha requer planeamento florestal, 

tendo em atenção as características dos ecossistemas fluviais na Ilha da Madeira. 

É conveniente estudar o tipo de coberto vegetal mais adequado a introduzir nos 

limites dos leitos naturais e nas margens fluviais, selecionando sobretudo árvores 

de pequeno porte e espécies arbustivas e herbáceas, que não contribuam a médio 

longo prazo, para o fornecimento em excesso de material lenhoso ao leito fluvial. 

Assim, como espécies pioneiras para recuperação dos ecossistemas ribeirinhos 

foram utilizadas duas espécies: a faia-das-ilhas ou samouco (Myrica faya) e o 

seixeiro, seiceiro ou seixo (Salix canariensis). A primeira foi utilizada sobretudo para 

o repovoamento vegetal das margens fluviais, mais distante do leito ordinário, e 

portanto com menos necessidades hídricas e porque se trata de uma espécie arbórea 

de pequena dimensão, que no seu estado adulto não se equipara, em termos de 

diâmetro de tronco e volume de copa, a outras espécies arbóreas não nativas da 

Madeira, que se naturalizaram e invadem as ribeiras, como é o caso do eucalipto. 

Portanto, por se tratar de uma espécie que resulta na produção de menos biomassa 

florestal, a quantidade de detritos lenhosos grosseiros disponíveis para entrar no 

sistema fluvial é menor, como também é menor a possibilidade de formação do 

efeito barreira resultante do seu eventual atravessamento no leito ou no canal 

fluvial. A segunda espécie considerada no âmbito dos projetos de reabilitação fluvial 

deve ser introduzida, sobretudo, nos limites do leito ordinário, para promover a 

estruturação de alinhamentos longitudinais de vegetação ripícola. Trata-se de uma 
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espécie típica de cursos de água, com um sistema de raízes densas, com grande 

capacidade de fixação ao solo e às pedras. As raízes deste tipo de vegetação que se 

desenvolvem no leito podem criar proteção junto das margens. Neste contexto é 

fundamental fomentar a criação e conservação de galerias ribeirinhas, uma vez que 

as raízes favorecem a fixação do solo, a diminuição da erosão fluvial e a proteção dos 

terrenos das margens em situação de cheias.

O conhecimento científico e a comunicação do risco 

Neste subponto discute-se a temática da relação entre a ciência e a sociedade. A 

verdade é que nunca como agora a ciência norteou tanto as decisões políticas, contudo, 

a história tem demonstrado que esta é uma premissa longe de estar consolidada 

no mundo atual, seriamente ameaçada pelos movimentos de desinformação e 

anticiência. A quem faz ciência compete organizá-la, transformando-a numa 

ferramenta ao serviço da sociedade. A transferência de conhecimento para os 

decisores políticos é um desafio que requer um esforço adicional e perseverança por 

parte da comunidade científica.

Em simultâneo, entende-se que a existência de uma relação indissociável entre 

conhecimento e cidadania tenderá a favorecer o desenvolvimento económico e social 

das regiões e dos países. Com a Internet vivemos a época da democratização do 

conhecimento. No entanto, a qualidade desse conhecimento depende fortemente 

da promoção da literacia científica e da sensibilização para a ética. E nesta matéria, 

a comunidade científica deve novamente liderar o processo. 

No caso concreto da abordagem aos riscos naturais, considera-se que a investigação 

científica, a formação e a capacitação dos técnicos são pontos chaves para o sucesso 

da estratégia a seguir. Os desafios neste campo são gigantes. É fundamental haver 

continuidade nestas matérias para que seja possível internalizar conhecimentos.

Vejamos o caso específico da transmissão de ciência aos agentes de planeamento. 

Uma vez mais, atribui-se aos cientistas um papel central na transformação da 

informação científica em conhecimento sintetizado, dirigido aos agentes de gestão 

do território, porém, tem de haver boa vontade de ambas as partes na condução 
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deste processo. Com efeito, um dos obstáculos à aplicação útil dos conhecimentos 

científicos tem sido justamente, a dificuldade de comunicação entre os investigadores 

e os agentes de planeamento. Há nesta matéria uma série de questões que merecem 

ser objeto de reflexão. Em primeiro lugar, importa tentar perceber quais serão as 

formas mais eficazes de transmissão da informação científica e técnica para os agentes 

de planeamento. Terão os agentes de planeamento necessidade de mais formação? E, 

estarão eles recetivos à atualização de conhecimentos? Acontece, porém, que apenas 

pela via pedagógica, de atualização de conhecimentos, nem sempre são atingidos 

os fins pretendidos. Nestas circunstâncias, a opção complementar, que regra geral 

produz resultados obviamente mais contundentes, passa pelo enquadramento legal 

do conhecimento científico. Porém, para que este processo não seja arbitrário é 

preciso, a partir da discussão, adotar o consenso como método de decisão, para 

chegar a consensos que se tornem vinculativos.

A investigação e o aprofundamento dos conhecimentos sobre as aluviões é um 

aspeto de crucial importância para os técnicos e decisores, de maneira a suportar 

cientificamente as medidas de adaptação e mitigação que devem ser implementadas.

Em matéria específica de comunicação dos riscos ambientais, sublinha-se a 

importância da sensibilização para uma cultura pública de gestão preventiva do 

risco. Os meios de comunicação social podem contribuir de forma decisiva para 

alimentar a nossa inteligência coletiva. Devem prestar serviço público, procurando 

em parceria com a academia, dinamizar e estimular uma cultura de prevenção e de 

forte envolvimento da comunidade. Utilizando mensagens claras, a comunicação 

deve focar-se na sensibilização e na antecipação de possíveis ocorrências. As ações 

de informação ao público em geral devem ser construídas de forma muito simples, 

transparente, fácil de entender e acessível, em estreita cooperação com as autoridades.

As campanhas para providenciar informação e conselhos às populações devem 

ser levadas a cabo de forma regular e programada ao longo do tempo. A perceção do 

risco de cheias tende a diminuir quando a sua ocorrência é mais espaçada no tempo. 

Os proprietários de terrenos confinantes com cursos de água devem ser sensibiliza-

dos para a sua particular situação de exposição aos riscos naturais. A resiliência de 

algumas áreas construídas contra potenciais catástrofes pode ser melhorada através 

de divulgação de possíveis soluções técnicas. Em áreas de risco conhecido devem 
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providenciar-se, de forma programada, campanhas de informação e conselhos téc-

nicos às populações, como forma de impedir que se cometam erros do passado, em 

termos de novas construções em zonas de risco.

Nota final

Na resposta pública à ocorrência de catástrofes naturais relacionados com as 

aluviões na Madeira é fundamental haver uma visão estratégia, de gestão integrada 

do risco, que requer coordenação e vigilância constante, integração de medidas es-

truturais e não estruturais e monitorização da estratégia ao longo do tempo, num 

processo cíclico de publicação, aplicação, monitorização e revisão do plano. 

O conceito moderno de gestão global do risco suscita que se façam paragens 

amiúde no percurso que está a ser percorrido e que nos interroguemos em que 

fase nos encontramos: na fase de investigação dos processos, de análise dos fato-

res desencadeantes ou da previsibilidade das consequências. Para evitar as cheias e 

reduzir os seus efeitos catastróficos podem ser adotas diferentes opções de gestão, 

nomeadamente: a de resposta ao evento extraordinário em fase de emergência; a 

de recuperação, em fase de reconstrução das áreas destruídas; a de mitigação das 

vulnerabilidades do território (reforço da capacidade de construção), e de prevenção 

(base legais, planeamento do uso do solo) e de preparação, em fase de pré-impacto.

Em territórios de elevada suscetibilidade às cheias rápidas, como o da Madeira, 

as obras de hidráulica fluvial são determinantes para melhorar as condições de escoa-

mento fluvial e para atenuar a produção de material sólido e aumentar a retenção da 

fração mais perigosa do material sólido das aluviões, a montante de zonas sensíveis ou 

vulneráveis. Porém, estas obras de maior visibilidade pública não devem servir para 

alimentar a perceção de risco inexistente. Os fenómenos associados às cheias torren-

ciais são complexos e, consequentemente, não são totalmente controlados, apenas 

podem ser mitigados. A segurança total contra os riscos naturais não é um objetivo 

possível de atingir. É preciso tomar em conta as características e a densidade de toda a 

rede hidrográfica e, por isso, é fundamental continuar a monitorizar o fenómeno das 

aluviões e as condições de funcionamento dos cursos de água.
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Em jeito de remate, convirá ter presente que as sociedades que não forem capa-

zes de se lembrarem do passado estarão fatalmente condenadas a repeti-lo. Para que 

os terríveis eventos de 2010 não desapareçam da nossa memória coletiva e conti-

nuemos em alerta, talvez fosse de equacionar a criação de um memorial das vítimas 

daquela fatídica manhã de sábado.

Tudo o que aqui ficou expresso representa unicamente uma tentativa de pôr 

informação de carácter científico e técnico em perspetiva, sem posições dogmáticas, 

na expectativa de que os temas expostos sejam sujeitos a debate, porque, só desta 

forma, é possível progredir no aprofundamento do conhecimento.
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Resumo: A atuação do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM deve assegu-
rar estudos e medidas preventivas para os riscos identificados no Plano 
Regional de Emergência da RAM, certificando a resiliência da RAM 
em situações de acidente ou catástrofe. Deve assegurar, ainda, o levan-
tamento de capacidade de resposta, vulnerabilidades, planos de resposta 
adequada e de forma coordenada, certificando-se que o socorro é o 
adequado e realizado com rapidez, objetividade e flexibilidade. Por fim, 
deve garantir o apoio das Forças Armadas nas missões de proteção civil. 
O Serviço Regional pretende afirmar-se como um Serviço de Proteção 
Civil Moderno, Eficiente, Eficaz e Participativo, uma visão sustentada 
pelos objetivos de aumentar a cultura de Proteção Civil da população da 
RAM, aperfeiçoar as capacidades de Comando, Controle e Comunicações 
(C3) das ações de Proteção Civil, prestar socorro eficaz e eficiente, em 
todas as suas dimensões, adequado à RAM, reforçar a capacidade de pre-
venção e preparação da população e dos agentes de proteção civil através 
do fortalecimento da formação, sensibilização, articulação e coordenação.

Palavras ‑chave: Proteção civil, comando, resiliência, catástrofe, formação, 
emergência pré-hospitalar.
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Abstract: The work of the Regional Civil Protection Service, IP-RAM must 

ensure studies of and preventive measures for the risks identified in 

the Regional Emergency Plan of the RAM, certifying the resilience of 

the RAM in the event of accident or disaster. Furthermore, it should 

ensure the survey of response capacity, vulnerabilities, and appropriate 

response plans, and do so in a coordinated manner, making sure that 

the assistance is appropriate and provided with speed, objectivity 

and flexibility. Finally, it should secure the support of the Armed 

Forces in civil protection missions. The Regional Service intends 

to assert itself as a modern, efficient, effective and participative 

civil protection service, a vision supported by the objectives of 

increasing the culture of the civil protection of the population of 

RAM, improving command, control and communications capabilities 

(C3) of civil protection actions. It sets out to provide effective and 

efficient assistance in in every aspect, appropriate to the RAM by 

strengthening the capacity for prevention and preparation of the 

population and civil protection agents through the consolidation of 

training, awareness-raising, linkage, and coordination.

Keywords: Civil protection, command, resilience, disaster, training, prehospital 

emergency.
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Introdução

Nos últimos anos, um pouco por todo o Mundo, mas particularizando a Região 

Autónoma da Madeira, têm surgido inúmeras ocorrências de origem natural e 

tecnológica que tem colocado à prova o Sistema de Proteção Civil Regional.  A 

estratégia definida na Missão do Serviço é clara, focando como horizonte um 

Serviço Moderno, Eficiente, Eficaz e Participativo (SRPC, 2020a).

Neste contexto, e para além do cabal apetrechamento dos Corpos de Bombeiros 

da RAM, quer ao nível de meios, quer na vertente formativa, importa realçar a 

componente Participativa, impulsionando e estimulando a interação entre o 

cidadão como um agente de Proteção Civil e os riscos que nos rodeiam.

Aumentar a cultura de proteção civil na população da Região Autónoma 

da Madeira

Educar para a segurança é, sem sombra de dúvida, apostar na prevenção, pelo 

que as Escolas tornam-se o elo fundamental de transmissão de saberes e o vetor 

primordial desta cultura de segurança para os futuros cidadãos. 

A aprendizagem e preparação de um aluno como futuro cidadão responsável 

nas áreas da segurança, prevenção, autoproteção, primeiros socorros e planeamento, 

não tem o seu reflexo no imediato. Importa, por isso, iniciar este caminho sabendo 

que se trata de uma realidade constante, que visa o desenvolvimento de valores 

que resultam numa responsabilidade coletiva e partilhada na área da segurança e 

proteção civil. 

Assim, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM) dispõe 

de um protocolo de colaboração, desde julho de 2013, com a Secretaria Regional de 

Educação, Ciência e Tecnologia, que visa a implementação dos projetos: “Segurança 

em casa, na rua e na escola” e “Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos”.

Neste âmbito, o SRPC, IP-RAM presta também um apoio direto, nomeadamente: 

na formação dos novos Delegados de Segurança; no apoio à elaboração dos Planos 

de Prevenção e Emergência das Escolas; na colaboração na realização de exercícios 
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internos e simulacros nas escolas; e na dinamização de ações de sensibilização nos 

estabelecimentos escolares, em estreita articulação com o professor destacado para 

o SRPC, IP-RAM.

Para além disso, o SRPC, IP-RAM dinamiza também ações de sensibilização 

no âmbito dos “Gestos que Salvam Vidas” através da realização de mass training em 

Suporte Básico de Vida, bem como visitas às suas instalações.

Projeto “Segurança em casa, na rua e na escola”

O Projeto “Segurança em casa, na rua e na escola”, desenvolvido em parceria 

com a Associação Insular de Geografia, tem como objetivos sensibilizar e 

consciencializar toda a comunidade escolar para a importância da aplicação dos 

Planos de Prevenção e Emergência nas Escolas, bem como do Plano de Emergência 

Familiar e, consequentemente, desenvolver a dimensão da prevenção e autoproteção 

perante os riscos naturais e tecnológicos. A intervenção nos estabelecimentos de 

ensino é dinamizada através de jogos didáticos (fot. 1), exercícios de evacuação e 

ações de sensibilização, abarcando toda a comunidade escolar: alunos, docentes, 

não docentes e encarregados de educação. Estas ações visam a promoção de uma 

cultura de segurança e a criação de estratégias e comportamentos pessoais e coletivos 

que contribuam para uma melhor preparação e resiliência da sociedade face aos 

diferentes riscos. Este projeto tem intervenções semanais em todas as escolas da 

RAM, públicas e privadas, de todos os níveis de ensino.

Projeto “Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos”

O projeto Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos, em parceria com o 

Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, o Serviço de Defesa do Consumidor 

e a Associação Insular de Geografia, visa desenvolver uma cultura de segurança na 

escola e na sociedade, partindo da dinâmica interna do próprio estabelecimento de 

ensino, sendo o Delegado de Segurança da Escola o principal dinamizador (fot. 2).
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Esta sensibilização abrange cerca de 24 000 alunos da rede escolar da RAM, 

do 1.º ao 9.º ano de escolaridade, recebendo cada aluno várias sessões de 45 a 60 

minutos. São também sensibilizados elementos docentes e não docentes das escolas, 

bem como encarregados de educação.

fot. 1 ‑ Jogo ”Escadas e Mangueiras” (SRPC, IP-RAM, 17-10-2018).
Photo 1 - Game “Steps and Hoses” (SRPC, IP-RAM, 17-10-2018).

fot. 2 ‑ Ação de sensibilização para comunidade escolar (SRPC, IP-RAM, 06-11-2017). 
Photo 2 - Awareness-raising action for the school community (SRPC, IP-RAM, 06-11-2017).
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Os objetivos deste projeto são, por um lado, a aplicação dos Planos de 

Prevenção e Emergência das Escolas e a dinamização de atividades inerentes 

(sensibilização da comunidade educativa (fot. 2) e realização de simulacros, entre 

outras) e, por outro lado, a intervenção direta junto dos alunos do ensino básico, 

desenvolvida pela incorporação curricular de conteúdos vocacionados para a 

segurança e a prevenção de riscos.

Ações de “Mass Training” em Suporte Básico de Vida

Visando o desenvolvimento de uma cultura de cidadania cada vez mais 

responsável, pretende-se alargar os conhecimentos ao nível da Cadeia de 

Sobrevivência, divulgando os procedimentos a realizar quando o coração está 

parado, suportando a vida com compressões torácicas, até à chegada dos serviços de 

emergência especializados.

O SRPC, IP-RAM detém, para o ano de 2020, um projeto de divulgação 

junto da população madeirense dos “Gestos que Salvam Vidas”, através não 

só da realização de ações de sensibilização na comunidade escolar (fot. 3), 

mas também para o público em geral (fot. 4). Desta ação consta uma breve 

exposição oral sobre a temática da paragem cardiorrespiratória, efetuada 

por elementos do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), 

seguida de práticas de manobras de suporte básico de vida, que contam 

com o apoio de elementos do SEMER, dos Corpos de Bombeiros locais e 

da Cruz Vermelha Portuguesa.

Visitas de Estudo às instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, 

IP-RAM

O SRPC, IP-RAM encontra-se sempre disponível, e de portas abertas, para 

receber escolas, associações e outras instituições que queiram conhecer melhor a 

estrutura, organização e funcionamento do Serviço (fig.s 1 e 2).
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fot. 3 ‑ Mass Training – Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 
(SRPC, IP-RAM, 03-05-2019).

 Photo 3 - Mass Training - Gonçalves Zarco Primary and Secondary School 
(SRPC, IP-RAM, 03-05-2019).

fot. 4 ‑ Mass Training - Centro Comercial Madeira Shopping (SRPC, IP-RAM, 25-01-2020).
Photo 4 - Mass Training - Shopping Centre Madeira Shopping (SRPC, IP-RAM, 25-01-2020.
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Durante as visitas (fot. 5), os participantes têm a oportunidade de observar 

e conhecer os diversos cenários da Escola de Formação em Proteção Civil 

e Bombeiros, a Sala de Operações e o Centro Integrado de Comunicações, 

bem como a missão e o funcionamento da EMIR - Equipa Médica de 

Intervenção Rápida (fot. 6).  Na altura do POCIF (Plano Operacional de 

Combate a Incêndios Florestais) os visitantes têm também a oportunidade 

de conhecer a missão da equipa helitransportada e do helicóptero de combate 

a incêndios florestais.

Reforço Operacional dos corpos de Bombeiros

As exigências inerentes à função/missão da Proteção Civil, sofrem cada vez mais, 

uma maior pressão muito por força do principal influenciador e beneficiado do 

sistema e que se identifica como o Cidadão.

Por força desta influência, torna-se necessário garantir as necessárias adaptações/

alterações às organizações da Proteção Civil, orientando-as, muitas vezes, para 

políticas sustentáveis, que permitam enfrentar os novos riscos que emergem fruto 

do desenvolvimento da sociedade.

fig. 1 ‑ Ações de Sensibilização - N.º de 
Sessões Realizadas entre 2015 e 2019.

Fig. 1 - Awareness-raising actions - N.º of 
sessions held between 2015 and 2019.
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fig. 2 ‑ Ações de Sensibilização - N.º de 
Participações entre 2015 e 2019.
Fig. 2 - Awareness Actions - N.º of 

Participations between 2015 and 2019.
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fot. 5 ‑ Palestra durante uma visita (SRPC, IP-RAM, 25-10-2019).
Photo 5 - Lecture during a visit (SRPC, IP-RAM, 25-10-2019).

fot. 6 ‑ Visita à EMIR (SRPC, IP-RAM, 29-10-2019).
Photo 6 - Visit to EMIR (SRPC, IP-RAM, 29-10-2019).

 Estas alterações obrigam a que seja feito, por parte destas organizações, um 

maior esforço para consciencializar a população, uma vez que as alterações inerentes 

ao desenvolvimento acarretam naturalmente um maior risco, tornando-as mais 

vulneráveis. Por outro lado, surge a necessidade de reforçar o dispositivo de resposta, 

porque uma sociedade consciente e desperta para os riscos, por si só não resolve o 

problema, pode quanto muito minimizar os impactos, aquando da ocorrência de 

acidente graves ou catástrofes.
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O SRPC, IP-RAM tem procurado levar a cabo ações em ambas as áreas, sendo que 

a política de criar um agente de proteção civil em cada cidadão não garante resultados 

a curto prazo, pelo que há necessidade de tornar o nosso Dispositivo de Resposta cada 

vez mais capaz e robusto, quer seja ao nível da formação, quer seja através da aquisição 

de meios e recursos nas mais diversa áreas de atuação dos Corpos de Bombeiros.

Aquisição de Material

O SRPC, IP-RAM viu aprovadas as suas candidaturas ao Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos - POSEUR, do 

Fundo de Coesão, que prevê a promoção de investimentos para fazer face a riscos 

específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver 

sistemas de gestão de catástrofes.

Um dos principais objetivos do SRPC, IP-RAM é garantir ao principal agente 

de proteção civil, os corpos de bombeiros, os recursos necessários e suficientes para 

uma resposta eficaz e eficiente.

Deste modo, o SRPC, IP-RAM consegue cumprir com o definido na sua orgânica 

(alínea o), do n.º 3 do DLR .º 12/2013/M, de 25 de março, que alterou o DLR n.º 

17/2009/M, de 30 de junho) onde lhe são definidas responsabilidades ao nível do apoio 

técnico e financeiro para dotar os corpos de bombeiros dos meios adequados ao cumpri-

mento das suas missões, garantido assim a manutenção da sua capacidade operacional. 

Os projetos PROTECFLOR 2, para aquisição de Equipamentos de Proteção e 

Apoio Individual, e PROTECFLOR 3, para Aquisição de Veículos Operacionais 

de Proteção e Socorro (VOPS), vão consubstanciar esta operação num conjunto 

de ações que, com a aquisição de Equipamentos de Proteção e Apoio Individual 

e Coletivo, sem os quais não é possível intervir, darão a robustez necessária a um 

combate eficaz e eficiente, garantido não só uma maior proteção, mas também 

diminuindo os riscos suscetíveis de ameaça à segurança e à saúde dos bombeiros. Por 

sua vez, a aquisição de Veículos Operacionais de Proteção e Socorro, nomeadamente:

	11 Veículos Ligeiros de Combate a Incêndios – VLCI;

	9 Veículos com Equipamento Técnico/Operacional de Apoio – VETA;
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	4 Veículos Florestais de Combate a Incêndios – VFCI;
	2 Veículos Tanque Tático Florestal – VTTF;
	10 Veículos de Comando Tático – VCOT.
permite adequar as operações de combate a incêndios e a necessária prevenção 

operacional de uma forma mais estruturada, bem como melhorar a capacidade de 
resposta e a maior segurança dos operacionais na sua intervenção (SRPC, 2020b).

Formação e Exercícios 

Quando falamos e nos focamos na área da Proteção Civil, o que podemos garantir 
é que as situações de emergência acabam sempre por acontecer. As consequências 
desta emergência é que podem ser limitadas no tempo e no espaço ou tomar 
proporções de âmbito local, regional e, até, nacional, ou mesmo internacional.

Estar “preparado” para fazer face aos problemas que surgem quando estas 
situações ocorrem é o grande desafio com que se confrontam as pessoas e acima de 
tudo as instituições com competência nesta matéria.

E como é que estas entidades se podem preparar para essas situações? 
Essencialmente apostando em duas vertentes fundamentais. Por um lado, na 
componente formativa dos seus operacionais, acompanhando sempre as alterações 
e as atualizações dos diversos conteúdos. Por outra parte, na realização de exercícios, 
que permitem identificar fragilidades e, ao mesmo tempo,  criam rotinas e 
procedimentos que nos garantem uma resposta eficiente e eficaz.

Seguindo estas linhas de pensamento, o SRPC, IP-RAM tem levado a cabo 
diversas ações no âmbito da Formação e da participação/realização de exercícios

Formação

Na visão do SRPC, IP-RAM, a formação e o desenvolvimento profissional 
dos seus recursos humanos são considerados como um dos pilares fundamentais e 
determinantes para a melhoria continuada da qualidade do desempenho dos seus 

colaboradores e, consequentemente, dos serviços prestados.
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A capacidade operacional dos diferentes corpos de bombeiros e agentes de 

proteção civil da RAM encontra-se, em muito, dependente da capacidade formativa 

da Escola de Formação em Proteção Civil e Bombeiros.

Assim, o projeto “Qualificação dos Agentes de Proteção Civil da RAM” 

advém da necessidade de incrementar os conhecimentos técnicos e operacionais 

dos agentes de proteção civil, em especial dos bombeiros da RAM, nas áreas 

de Emergência Pré-Hospitalar, Liderança e Motivação Humana, Extinção 

de Incêndios Rurais e Condução Fora de Estrada, Extinção de Incêndios 

Urbanos, Matérias Perigosas, Manobras de Desencarceramento e Salvamentos 

em Grande Ângulo.

Deste modo, a formação que se pretende implementar com o projeto 

“Qualificação dos Agentes de Proteção Civil da RAM”, encontra-se enquadrada no 

desenvolvimento de competências e qualificações, que são exigidas no âmbito do 

socorro em sociedades cada vez mais evoluídas e exigentes.

Com este projeto, pretende-se formar de modo abrangente (fig.s 3 e 4), 

recorrendo aos conteúdos programáticos mais modernos. Para tal, o SRPC, 

IP-RAM dispõe de um protocolo de colaboração formativa para partilha de 

informação inerente, com a ENB - Escola Nacional de Bombeiros, a entidade 

nacional responsável pela formação de bombeiros, e o INEM - Instituto Nacional 

de Emergência Médica, a entidade nacional responsável para formação em 

emergência pré-hospitalar.
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fig. 3 ‑ Número de Ações de Formação 
entre 2015 e 2019.

Fig. 3 - Number of Training Actions between 
2015 and 2019.

fig. 4 ‑ Número de Participações em Ações 
de Formação entre 2015 e 2019.

Fig. 4 - Number of Participations in 
Training Actions between 2015 and 2019.
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Exercícios

Portugal, através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 
participa ativamente nos trabalhos relacionados com a implementação e desenvolvimento 
do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, ciente naturalmente da importância 
da cooperação internacional, assim como dos benefícios que a mesma traz para o país 
em matéria de prevenção, preparação e resposta operacional, mas também constituindo-
se como força destacável para missões dentro e fora da Europa.

Neste âmbito e fruto desta participação ativa dentro do Mecanismo, no ano de 
2019, a ANEPC organizou e levou a efeito o exercício europeu CASCADE’19 que 
decorreu, na sua vertente LIVEX, entre 29 e 31 Maio.

Os cenários criados tiveram como referência situações multirriscos capazes de 
desenvolver diferentes ocorrências que permitissem também a utilização das várias 
equipas Nacionais e Internacionais nas suas mais diversas valências.

Neste âmbito a ANEPC, desafiou o SRPC a constituir uma equipa da 
Região Autónoma da Madeira para participar no referido exercício, desafio este 
prontamente acedido.

Certos que a participação no maior Exercício de Proteção Civil organizado em 
Portugal era, por si só, um desafio à altura dos nossos operacionais, mas por também 
entendermos que os nossos operacionais se encontravam operacionalmente ao nível 
das variadas forças nacionais e internacionais, foi constituída uma Força Conjunta 
composta por 26 elementos (fot. 7), entre estrutura de Comando e Operacionais 
(do CROS e de todos os Corpos de Bombeiros da RAM) com capacidade de Busca 
e Resgate em Montanha e intervenção em acidentes de Grande Ângulo.

Saliente-se que face à grande organização da ANEPC, os três dias de 
empenhamento da equipa em território Continental não defraudaram as expectativas 
dos nossos operacionais. Foram gradualmente colocados à prova com cenários cada 
vez mais complexos (fot. 8), mas que foram superiormente ultrapassados através da 
demonstração cabal das competências dos elementos que estavam presentes, bem 
como de uma região que superiormente representaram.

 No dia do regresso, a sensação de dever cumprido e cientes de que, uma vez 
mais, estiveram à altura do desafio que nos fora colocado, estava presente nos 
operacionais que participaram no exercício.
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fot. 7 ‑ Equipa da RAM destacada para o Cascade19 
(SRPC, IP-RAM, 28-05-2019).

Photo 7 - RAM team deployed to Cascade19 
(SRPC, IP-RAM, 28-05-2019).

fot. 8 ‑ Equipa durante a realização de exercício de busca e resgate 
(SRPC, IP-RAM, 30-05-2019).

Photo 8 - Team during search and rescue exercise 
(SRPC, IP-RAM, 30-05-2019).
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Aperfeiçoamento das capacidades de Comando e Controle das ações de 

Proteção Civil

A organização do Sistema de Proteção Civil, naturalmente adaptado 

à Região Autónoma da Madeira, tem sido evolutiva no que concerne à 

componente operacional, tendo estabilizado nos últimos anos (com as 

necessárias adaptações) no Sistema Integrado de Operações de Proteção e 

Socorro (SIOPS-RAM). Esta legislação contempla o Sistema de Gestão de 

Operações que, entre outras, define a Unidade de Comando em situações de 

Proteção Civil. Esta responsabilização e definição do COS em cada ocorrência, 

em diversas áreas completamente distintas e abrangentes, leva naturalmente 

a que os elementos de Comando da RAM, reforcem as suas capacidades em 

várias áreas de atuação. 

Para este efeito têm sido várias as ações de formação levadas a cabo 

junto destes elementos, fruto também das alterações procedidas no próprio 

sistema regional, como, por exemplo, a implementação de um meio aéreo de 

combate a incêndios que nos últimos anos faz parte do Dispositivo do POCIF. 

A magnitude de alguns eventos tem levado, nos últimos anos, à criação e 

montagem de Postos de Comando Operacional para missões conjuntas entre 

os diversos Corpos de Bombeiros.  A integração no Dispositivo de meios 

tecnologicamente evoluídos, como a utilização e manuseamento de DRONES, 

designadamente em situações de Resgate em Montanha e Canyoning, bem 

como de Incêndios Florestais. 

Face às situações descritas, e ao nível de exigência que estas melhorias 

visam trazer para o socorro na RAM, o SRPC levou a cabo nos últimos 

anos, uma série de formações diretamente vocacionadas para os elementos 

do Quadro de Comando dos Corpos de Bombeiros nomeadamente, Gestão 

Inicial de Operações, dotando os mesmos com competências técnico-

operacionais para comandar operações com multivítimas e acidentes 

com matérias perigosas, que envolvam várias equipas e Operador de 

Telecomunicações onde adquirem competências na área da comunicação 

de emergência.
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Emergência Pré-Hospitalar de referência a nível nacional/ internacional

Plano Regional de Desfibrilhação Automática Externa

Em Portugal, as doenças cardiovasculares representam a principal causa de 
morte. A grande maioria dos casos de morte súbita deve-se a eventos arrítmicos, 
nomeadamente fibrilhação ventricular, ocorrendo mais frequentemente em 
ambiente pré-hospitalar. Esta arritmia é caracterizada por uma atividade elétrica 
desorganizada incompatível com a vida, na medida em que não permite o coração 
funcionar como bomba propulsora da corrente sanguínea através do organismo. 

Nos casos de paragem cardiorrespiratória, independentemente da causa, a 
rapidez de atuação é de primordial importância, porque aumenta a probabilidade 
de sucesso, evitando danos irreversíveis nos diversos órgãos, sendo o cérebro o mais 
sensível. Por cada minuto que passa após o colapso cardio-circulatório diminui em 7 
a 10% a probabilidade de sobrevivência, na ausência de manobras de ressuscitação. 

O Desfibrilhador Automático Externo (DAE) vem sendo exigido em locais considerados 
de grande movimento como é o cado dos aeroportos, centros comerciais, estádios, entre outros.

Este equipamento foi criado com o intuito de diminuir as mortes causadas pela 
fibrilhação ventricular, isto é, quando o coração começa a bater desordenadamente cau-
sando uma interrupção na circulação sanguínea, levando à falta de oxigénio no cérebro, 
e que pode ser fatal para a vítima. Este equipamento produz energia elétrica suficiente 
para estimular o coração com complicações de contração. O aparelho funciona a bateria 
e pode ser manuseado por qualquer pessoa, uma vez que este funciona praticamente 
sozinho, dando as indicações passo a passo, através de uma mensagem gravada, cabendo 
ao executante efetuar a massagem cardíaca e uma possível ventilação (SRPC, 2020c).

A nível regional, compete ao SRPC, IP-RAM licenciar a utilização de 
desfibrilhadores automáticos externos, quer no âmbito do Sistema Integrado de 
Operações de Proteção e Socorro da RAM (SIOPS-RAM), quer em locais de 
acesso público, bem como, através do SEMER, monitorizar e fiscalizar o exercício 
de DAE, com o objetivo de garantir que, em condições normais, cada ato de 
DAE é realizado por um operador treinado e certificado, atuando por delegação 
médica, com recurso a equipamento em adequadas condições de funcionamento e 

corretamente integrado na cadeia de sobrevivência.
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Em 20 de fevereiro de 2010 foi tornado público o Programa Nacional de 

Desfibrilhação Automática Externa (PNDAE), da responsabilidade do INEM, I. P., 

que serviu de base à criação do Programa Regional de Desfibrilhação Automática 

Externa (PRDAE), da responsabilidade do SRPC, IP-RAM, o qual foi publicado 

em 7 de dezembro de 2010.

O objetivo principal do programa é garantir o reforço da cadeia de sobrevivência, 

ao difundir a capacidade de desfibrilação em viaturas de emergência tripuladas por 

não médicos e em programas de DAE.

Este programa visa estabelecer normas de conduta que tornem possível a 

instalação e utilização adequadas dos desfibrilhadores automáticos externos, 

por entidades públicas e privadas, respeitando a lei vigente (Decreto-Legislativo 

Regional n.º 31/2009/M, de 30 de dezembro e Decreto- Legislativo Regional 

n.º 10/2013/M, de 5 de março, que procede à sua alteração), servindo de base à 

expansão de uma rede de DAE à escala Regional (fig. 5) e que se espera possa vir a 

contribuir para a elevação da cultura regional de emergência médica (Quadro I).

fig. 5 ‑ Distribuição de desfibrilhadores pela RAM.
Fig. 5 - Distribution of defibrillators by RAM.
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Investigação

O SRPC, IP-RAM, através do SEMER, foi distinguido pela American Heart 

Association (AHA) e pelo Conselho Europeu de Ressuscitação (ERC). 

O SRPC, IP-RAM/SEMER recebeu um dos maiores prémios de investigação, 

no que concerne ao fenómeno da paragem cardiorrespiratória pré-hospitalar, 

pelo estudo EuReCA ONE (fot. 9), coordenado pelo enfermeiro especialista 

em enfermagem médico-cirúrgica, Vítor Correia, operacional da EMIR, com a 

colaboração de toda a restante equipa.

O European Registry of Cardiac Arrest (EuReCa ONE) foi liderado cientificamente 

pelo European Ressuscitation Council (ERC) e coordenado, em Portugal, pelo 

Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER). O EuReCa ONE é um estudo 

epidemiológico, multicêntrico, prospetivo e randomizado de 1 mês, decorrido 

na Europa, com vista à compreensão da incidência de PCR pré-hospitalar e sua 

variabilidade, reanimação cardiorrespiratória, retorno de circulação espontânea 

e sobrevida, envolvendo um total de 27 países, tendo abrangido 174 000 000 de 

habitantes e 10. 682 eventos de PCR. O mesmo desenvolveu-se em outubro de 2014, 

tendo sido publicado em Agosto de 2016 na conceituada revista Ressuscitation.

O prémio atribuído, denominado Ian G. Jacobs Award for International Group 

Collaboration to Advance Resuscitation Science, visa galardoar individualidades, 

entidades científicas, estudos, grupos de trabalho, etc., provenientes das mais 

variadas áreas da emergência médica mundial e que têm contribuído para o 

desenvolvimento do conhecimento, ciência da reanimação e subsequente assistência 

integral aos doentes vítima de PCR. 

Indicadores pRDAE Situação Regional

N.º de operacionais de DAE/10 000 habitantes 91,8

N.º de aparelhos de DAE/10 000 habitantes 14,4

N.º de aparelhos/100km2 21,8

Quadro I ‑ Indicadores do Plano Regional de Desfibrilhação Automática Externa em 2019.
Table I - Indicators of the Regional Automatic External Defibrillation Plan in 2019.
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Também em 2020, o SRPC, IP-RAM, através do SEMER, participou na 

publicação do artigo científico sobre o tema: “Survival after out-of-hospital cardiac 

arrest in Europe Results of the EuReCa TWO  study”, sendo o Enf.º Vitor Correia, o 

ponto focal nacional do projeto EuReCa TWO.

fot. 9 ‑ Apresentação da distinção do prémio europeu ”EuReCa” 
(SRPC, IP-RAM, 14-05-2018).

Photo 9 - Presentation of the distinction of the European prize “EuReCa” 
(SRPC, IP-RAM, 14-05-2018).

Participações em eventos

Em 2018 e 2019, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, apoiou e 

participou no Internacional Congress on Emergency – ICE, através dos colaboradores 

do Serviço de Emergência Médica Regional – SEMER, que foram palestrantes 

com os temas “Formação em Catástrofe: Medical Response to Major Incidents” e 

“Experiência EMIR”, respetivamente. 

Em fevereiro de 2019, o SRPC, IP-RAM, marcou presença na conferência técnica 

sobre “Tecnologías aplicadas a la transformación digital de las emergencias sanitarias” 

que decorreu nas Ilhas Canárias, no âmbito do projeto DEMA, um projeto de 

Deslocalização da Assistência Médica de Urgências em Situações de Catástrofe. 
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Organização de eventos

O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM e o INEM - Instituto Nacional 
de Emergência Médica assinaram, em 2017, um protocolo de colaboração que tem 
por objetivo fomentar a cooperação entre as duas entidades, nos variados domínios 
da emergência médica pré-hospitalar.

Pretendendo dar vida a este projeto, o SEMER, abraçou o desafio de, em parceria 
com o INEM, contribuir para a construção de mais uma ponte, organizando pela 1.ª 
vez na Madeira o Congresso Nacional de Emergência Médica Pré-Hospitalar, sob o 
lema “este mar que nos une”. O evento decorreu nos dias 15, 16 e 17 de novembro 
de 2018, tendo recebido o Alto Patrocínio do Presidente da República e contou 
com a participação de 30 palestrantes Regionais, Nacionais e Internacionais e cerca 
de 300 congressistas das mais variadas áreas da emergência médica, pelo facto de 
ter um programa idealizado de forma a garantir a maior abrangência possível, onde 
foram tratados alguns temas como a Paragem Cardiorrespiratória, o trauma, as vias 
verdes, a catástrofe e as novas tecnologias ao serviço da emergência. A realização de 
um exercício «Mass Rescue Operation» a bordo de um navio, pela originalidade e 
elevada logística empenhada, correspondeu a um momento de elevado interesse. 

STAT – Sistema de Triagem e Aconselhamento Telefónico

Com o objetivo de dotar o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, de 
um Sistema de Triagem e Aconselhamento Telefónico – STAT, no âmbito da 
emergência pré-hospitalar, o SRPC procedeu ao recrutamento de enfermeiros 
para reforçar o Centro Integrado de Comunicações (CIC), garantindo deste 
modo a triagem e a consequente priorização das ocorrências provenientes do 
112. Associado às competências dos colaboradores do CIC, estes profissionais 
adquiriram conhecimentos para um atendimento diferenciado por parte dos 
técnicos de saúde, quer seja em situações de emergência, permitindo uma maior 
assertividade no acionamento dos meios operacionais, dispositivo de resposta 
operacional e consequente gestão dos recursos no sistema pré-hospitalar, quer seja 
no aconselhamento técnico, quando as situações assim o justifiquem.
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Os madeirenses contam agora com um atendimento diferenciado e centralizado 

numa única entidade, garantindo cuidados em tempo útil, que se refletem em 

tempos de resposta adequados às prioridades identificadas.

Reforçar a capacidade de prevenção e preparação dos agentes de proteção 

civil através do fortalecimento da articulação e coordenação

Cabe à Proteção Civil potenciar o melhor entre os diversos agentes, devendo 

para isso garantir entre todos, uma adequada articulação e coordenação. Neste 

sentido e tendo em conta os vários níveis associados às ações de proteção civil, 

o SRPC, IP-RAM tem vindo a desenvolver uma série de iniciativas de forma a 

fomentar esta mesma articulação. 

Numa perspetiva de maior proximidade com as populações bem como do 

reconhecimento dos riscos existentes, os Serviços Municipais de Proteção Civil são parceiros 

estratégicos na persecução das políticas de Proteção Civil, principalmente na componente 

de Prevenção e Preparação, considerando as diferentes fases do Ciclo das Catástrofes. 

Depois, nas fases de Resposta e de Reabilitação, consideramos uma componente mais 

operacional, em que o planeamento e execução de exercícios se revelam, sem dúvida, uma 

ferramenta fundamental para criar rotinas, padronizar procedimentos e, naturalmente, 

fomentar o contato com os diversos agentes de Proteção Civil.

Relativamente à realização de exercícios, podemos verificar que tem sido constante 

a participação do SRPC, IP-RAM, quer seja como convidado, quer seja como 

organizador destes mesmos exercícios, tentando também que os cenários e os objetivos 

a alcançar em cada participação possam de certa forma abranger as mais diversa áreas. 

Oficinas de Proteção Civil:

No âmbito da implementação de momentos formativos e de sensibilização 

em distintas áreas da Proteção Civil, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-

RAM dinamizou, desde 2019, um conjunto de iniciativas intituladas: Oficinas de 
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Proteção Civil, nas quais são abordados diversos temas relativos à Proteção Civil e ao 

seu envolvimento com as populações, vocacionadas para públicos-alvo específicos. 

Proteção civil mais próxima

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, através do Serviço Regional de 

Proteção Civil, IP-RAM, reconhece o empenho e o papel fundamental detido pelos 

Serviços Municipais de Proteção Civil no apoio aos munícipes. 

Assim, e em paralelo com as formações planeadas e asseguradas para os Bom-

beiros da RAM e demais Agentes de Proteção Civil, o Serviço Regional de Proteção 

Civil, IP-RAM preparou um Ciclo de Formações especialmente vocacionadas para 

os trabalhadores dos Serviços Municipais de Proteção Civil, denominadas “Proteção 

Civil Mais Próxima”.

Zarco/Lusitano

Exercício de âmbito militar, em que normalmente o Serviço Regional de Proteção Ci-

vil, IP-RAM, é convidado a participar e a realizar o planeamento conjunto, de acordo com 

as competências das Forças Armadas enquanto Agente de Proteção Civil, pelo que têm 

sido sempre formulados cenários em que as Forças Armadas têm uma participação ativa 

em missões de apoio à componente civil, nomeadamente em missões de proteção civil. 

Ciber Perseu

A internet e o próprio Ciberespaço têm vindo, cada vez mais, a ser palco de 

um volume crescente de ciberataques que, pela sua natureza disruptiva e destrutiva, 

comprometem a segurança da informação e o funcionamento das infraestruturas críticas 

como é a área da Proteção Civil e de que a sociedade não pode prescindir, razão pela 

qual esta foi também outra das vertentes tidas em consideração pelo SRPC, IP-RAM.
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MRO

Mass Rescue Operation (MRO), também conhecida como Operação de Resgate 

em Elevada Escala, caracteriza-se pela necessidade de assistência imediata a um 

enorme número de pessoas em situação de perigo iminente, de tal forma que as 

capacidades disponíveis das entidades responsáveis pela Salvaguarda da Vida 

Humana no Mar (SAR) são insuficientes.

A raridade e variedade deste tipo de ocorrências condicionam a aquisição de 

conhecimentos e a adoção de procedimentos de resposta, pelo que o reconhecimento 

do risco e a necessidade de afetar recursos para a componente de planeamento e treino, 

de forma a permitir a criação de um plano de resposta articulado, torna-se fulcral.

Cientes de que este é um risco que nos é próximo, pela vasta dimensão marítima 

que possuímos e pela realidade que temos na ligação entre as nossas duas ilhas, o 

SRPC, IP-RAM, quis juntar-se às entidades responsáveis pela área do Socorro no 

Mar, de forma a desenvolver uma estrutura que permita suprimir as fragilidades, 

identificando as entidades e recursos adicionais para uma resposta articulada entre 

o MAR e TERRA, uma vez que acontecendo estas situações dizem respeito a todos.

Conclusão

À guisa de conclusão, uma nota final sobre capacidades e projetos futuros.

Tendo o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, como objetivo afirmar-se 

como um serviço diferenciador pela positiva e altamente diferenciado pelos meios 

tecnológicos e capacidades operacionais em todas as suas dimensões, tendo em 

conta as missões que lhe estão atribuídas, o SRPC, IP-RAM irá continuar a realizar 

investimentos e ter o foco na capacitação dos operacionais que atuam no âmbito 

da proteção civil na área do comandamento e coordenação das operações, seja em 

formação, seja com a dotação de recursos humanos e materiais.

Investimento claro, objetivo e diferenciador em novas técnicas de comunicação/ 

formação/sensibilização para que se consiga aumentar a cultura da população em 

matérias da proteção civil.
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Outra das áreas de investimento será na criação de redundância das comunicações 

de emergência , nomeadamente em termos de capacitação de transmissão via satélite. 
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Introdução

As observações meteorológicas mais antigas executadas em Portugal com 

continuidade, durante uma extensão razoável de tempo e com resultados publicados 

ou acessíveis, foram realizadas pelo médico Tomás Heberden, no Funchal, de 1747 

a 1753, publicadas em ‘Philosophical Transaction’ da ‘Royal Society of London’.

As observações meteorológicas realizadas com regularidade no Funchal tiveram 

início no dia 1 de dezembro de 1864 no posto meteorológico situado no baluarte 

central da fortaleza de São Lourenço e foram, desde então, regularmente publicadas 

nos ‘Anais’ do Observatório Meteorológico do Funchal e depois no ‘Anuário’ do 

Serviço Meteorológico Nacional.

Este posto de observação foi transferido em 1947 para as novas instalações, 

especialmente construídas para o efeito, no sítio dos Louros, na orla leste da cidade 

do Funchal, mantendo-se durante uns anos em simultâneo, as observações de 

alguns elementos meteorológicos no antigo local (Fortaleza de São Lourenço), para 

comparação dos resultados das observações.

A partir de 1947 a rede meteorológica do arquipélago da Madeira foi largamente 

ampliada, estabelecendo-se uma rede de estações climatológicas e estações udométricas, 

muitas desativadas nas décadas seguintes e portanto, com séries de dados relativamente 

curtas. O número de estações operacionais foi sempre bastante modesto e insuficiente, 

atendendo à grande variabilidade de fenómenos meteorológicos locais, associados 

em particular à localização geográfica do arquipélago da Madeira e à sua orografia. 

Abstract: The improvements undertaken in the Madeira Region in the last ten 

years are presented, particularly in relation to the expansion of the 

surface observation network and the installation of remote sensing 

observation systems, such as the weather radar in Porto Santo island, 

the lightning network with four detectors, as well as other systems that 

have made it possible to give a timely response to the Regional Civil 

Protection Service, to the population in general, and to the media.

Keywords: Meteorology, adverse episodes, observation systems.
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É de destacar que as únicas estações que, no passado recente, permitiam acompanhar 

o estado do tempo de 3 em 3 horas eram as do Funchal/Observatório, Santa Catari-

na/Aeroporto e Porto Santo/Aeroporto, através das observações sinóticas que eram 

enviadas para o Serviço Meteorológico Nacional, em Lisboa, para fins de previsão 

do tempo. As observações das restantes estações só chegavam, muitas vezes, ao 

Observatório Meteorológico do Funchal, depois de 24 horas ou até mesmo um mês, 

mas sempre informação importante para o conhecimento e estudo do clima da região.

Também, em certa medida, foi em 1950 que, em torno da observação aerológica, 

muito se organizou nesta época, incluindo a mudança de local de observações no 

Funchal, recrutamento de recursos humanos, materiais e equipamentos de observação.

A informação recolhida dos programas de observações contínuas, executados 

depois de 1865, permitem-nos conhecer e estudar o clima no Funchal, analisar 

as variações anuais da quantidade de precipitação (fig. 1), da temperatura do ar e 

da temperatura da água do mar no Funchal (fig. 2) e, rapidamente, tirar algumas 

conclusões simples, como por exemplo: desde que há registos meteorológicos no 

Funchal, o ano de 2010 foi o mais chuvoso; o ano de 2019 foi o 3º ano menos 

chuvoso; a temperatura média anual tem vindo a aumentar e, em 2019, foi registada 

a temperatura média anual mais alta, mas igual à do ano de 2004.

fig. 1 ‑ Precipitação anual no Funchal (1865 - 2019) (Fotografias: Palácio de S. Lourenço 
1864 (esq), Observatório 1947 (centro), Observatório 2019 (drt).

Fig. 1 - Annual rainfall in Funchal (1865 - 2019) (Photographs: S. Lourenço Palace 1864 (left), 
Observatory 1947 (centre), Observatory 2019 (right).
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Nos dias de hoje, os antigos programas de observação já não se enquadram nas 

necessidades cada vez mais exigentes das populações em geral e dos diversos utilizadores 

em particular, mas a atual modernização só foi possível com o aparecimento de 

supercomputadores, sistemas de telecomunicações e sistemas automáticos de 

observação, que permitem disponibilizar os dados em tempo quase real para uma 

vigilância contínua do estado do tempo e da melhoria da previsão. Assim, descrevem-

se aqui os sistemas automáticos mais recentes, que foram instalados na RAM na última 

década, designadamente a partir da aluvião de 20 de fevereiro de 2010, que resultou 

na perda de vidas humanas e avultados prejuízos para a economia da Madeira.

Episódios meteorológicos severos

Na última década registaram-se no arquipélago da Madeira episódios 

meteorológicos severos, os quais deram origem a precipitação muito forte ou a dias 

extremamente quentes. Desses episódios, destacam-se as chuvas fortes e persistentes 

que ocorreram em dezembro de 2009 e que culminaram na aluvião do dia 20 de 

fevereiro de 2010, incêndios devastadores em agosto de 2010, nas zonas altas da ilha 

fig. 2 ‑ Temperatura média anual do ar (1865 - 2019) e da água do mar (1952 - 2019.
Fig. 2 - Average annual air temperature (1865 - 2019) and sea water temperature (1952 - 2019).
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da Madeira, acompanhados de vento muito forte, incêndios em agosto 2013 e em 

agosto de 2016, este com perda de vidas e prejuízos materiais muito significativos.

Perante estas ocorrências, o IPMA I. P. foi reconhecendo que se tornava 

indispensável e urgente melhorar os meios de observação meteorológica na RAM, 

para vigilância do estado do tempo e melhoria da previsão.

Episódios de precipitação forte

São bem conhecidas as várias situações de mau tempo que ocorreram nos 

últimos anos na Madeira, associados a períodos de chuva ou aguaceiros violentos 

e elevados valores diários acumulados, designadamente nos dias: 2 de fevereiro de 

2010 (Funchal 42,5 mm/Areeiro 184,7 mm); 20 de fevereiro 2010 (Funchal 144,3 

mm/Areeiro 387,1 mm) (fig. 3); 21 de outubro de 2010 (Funchal 82,7 mm/Areeiro 

147,0 mm); 26 de novembro de 2010; (Funchal 155,1 mm/Areeiro 185,2 mm); 

26 de Janeiro de 2011 (Funchal 103,4 mm/Areeiro 321,0 mm); sendo de registar 

também os episódios da Ribeira da Janela, no dia 5 de novembro de 2012 (186,0 mm 

no Lombo da Terça/Porto Moniz) e do Porto da Cruz no dia 29 de novembro de 

2013 (325,0 mm no Santo da Serra, em 2 dias).

fig. 3 ‑ Precipitação horária registada nas estações do Funchal/Observatório e 
no Chão do Areeiro (1500 m), no dia 20 fevereiro 2010.

Fig. 3 - Hourly rainfall recorded at Funchal/Observatory stations and 
at Chão do Areeiro (1500 m), on 20 February 2010.
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Perante estes episódios voltou a discutir-se internamente no IPMA I.P. a 

imperiosa e urgente necessidade da instalação de um Radar Meteorológico na 

RAM, para apoio à segurança de vidas e bens, deteção precoce e acompanhamento 

de fenómenos meteorológicos extremos, assim como colmatar a escassez de 

observações meteorológicas no mar. 

Episódios de temperaturas do ar elevadas

Em agosto de 2016 e pela terceira vez, desde 2010, um grande incêndio florestal 

deixou um rasto de destruição na ilha.

Ainda com a aluvião do dia 20 de fevereiro de 2010 na memória, sobretudo 

para as pessoas que perderam familiares e habitações, a população da Madeira 

viu-se confrontada, em agosto de 2016, com um incêndio florestal de grandes 

dimensões, que deflagrou nas serras do Funchal e se propagou para várias 

localidades da ilha. Foi necessário evacuar hospitais, lares de idosos, hotéis e 

muitas moradias.

A temperatura do ar foi elevada em agosto de 2016 (fig. 4 e 5) e para se mostrar 

como os incêndios fazem parte da história da Madeira, nesses mesmos gráficos 

apresenta-se uma situação semelhante de temperatura elevada, registada em agosto 

de 1976.

Em 2016 a temperatura máxima do ar no Funchal foi de 38,2 0C e a mínima 

de 29,6 0C e, em 1976, a máxima foi 38,5 0C (0,3 0C acima da de 2016) e a 

mínima 25,9 0C.

Rede de estações de superfície

No dia 20 de fevereiro de 2010, o arquipélago da Madeira contava com 9 

Estações Meteorológicas Automáticas (EMA), das quais, 2 tinham sido instaladas 

em 2009 (Caniçal e Santa/Porto Moniz). Desde essa altura, pela necessidade 

crescente e indispensável de se melhorar a vigilância do estado do tempo, a rede 
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de estações tem vindo a ser significativamente melhorada, sendo que atualmente 

(2020), o Arquipélago da Madeira, conta com 21 EMA que permitem acompanhar 

em tempo real (hora a hora) o estado do tempo, em particular no que se refere a 

episódios de precipitação, temperatura do ar e vento.

A observação executada em estações meteorológicas automáticas de superfície, 

adequadamente distribuídas, são a base da vigilância meteorológica, da previsão 

do estado do tempo e do acompanhamento do clima, no arquipélago da Madeira.

No âmbito de programa de modernização da rede nacional de observação 

meteorológica à superfície, e dando continuidade aos programas de observações 

convencionais regulares, o IPMA I. P. instalou, em 1997, na Madeira, as duas 

primeiras estações automáticas: Observatório Meteorológico do Funchal e Porto 

Santo/Aeroporto. No âmbito do mesmo programa, foram ainda instaladas, em 

fig. 4. ‑ Temperatura máxima do ar no Funchal, em agosto de 2016 e 1976.
Fig. 4. - Maximum air temperature in Funchal, in August 2016 and 1976.

fig. 5 ‑ Temperatura mínima do ar no Funchal, em agosto de 2016 e 1976.
Fig. 5 - Minimum air temperature in Funchal, in August 2016 and 1976.
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2002, cinco estações: Funchal/Lido, Chão do Areeiro, Ponta do Sol, Ponta do Pargo 

e São Jorge. Reconhecendo-se a necessidade de melhorar a cobertura da Madeira, 

com estações de superfície, para validação de resultados de modelos de área limitada 

(ALADIN e AROME), o IPMA I. P. instalou mais duas estações em agosto 2009: 

Santa/Porto Moniz e Caniçal/ Ponta de São Lourenço.

Atendendo à crescente procura de informação meteorológica pela população 

em geral, pela comunidade científica, para estudos do clima e ordenamento do 

território, e, em particular, pelo Serviço Regional de Proteção Civil, em 2010 foram 

substituídas 4 estações convencionais por 4 estações meteorológicas automáticas: 

São Vicente, Bica da Cana, Santana, Santo da Serra, e foi ainda instalada mais uma, 

num novo local, na Quinta Grande.

Assim, o crescente reforço da rede levou o IPMA I. P. a instalar, posteriormente, 

as seguintes estações: Pico do Areeiro/Centro da Freira da Madeira, em 2013; 

Porto Moniz, Funchal/Pico Alto e Santa Catarina/Aeroporto, em 2014; Selvagem 

Grande, em 2016; Funchal/Monte, em 2018; e Prazeres/Calheta, em 2019 (fot. 1).

Em todas as estações (fig. 6), a informação meteorológica é registada de 10 em 

10 minutos, recolhida no Observatório Meteorológico do Funchal a todas as horas, 

enviada para a sede do IPMA I. P. e, simultaneamente, disponibilizada ao Serviço 

Regional de Proteção Civil (SRPC I. P. - RAM).

fot. 1 ‑ Estação dos Prazeres/Calheta, 
com sensores do vento (Fotografia de 
Victor Prior, tirada a 17/05/2019).

Photo 1 - Prazeres/Calheta Station, with 
wind sensors (Photography by 

Victor Prior, taken on 17/05/2019).
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fig. 6 ‑ Localização das EMA do IPMA I.P. no Arquipélago da Madeira.
Fig. 6 - Location of EMA of the IPMA I.P. in the Madeira Archipelago.

Na fot. 1, apresenta-se a estação da Calheta/Prazeres e na fig. 6, a distribuição e loca-

lização aproximada das estações meteorológicas automáticas no arquipélago da Madeira.

Para otimização dos meios e por se considerar menos necessário, as estações 

do Santo da Serra, Quinta Grande, Bica da Cana, São Vicente e Santana, não 

estão equipadas com instrumentos de observação do vento (anemómetro e 

cata-vento).

Observação aerológica

A história de 70 anos de observação aerológica no Funchal confunde-se com a própria 

história da meteorologia na região. Foi, em certa medida e, em parte, continua a ser em 

torno da radiossondagem que muito se organizou numa boa parte desses 70 anos, recursos 

humanos, materiais e equipamentos. No Observatório Meteorológico do Funchal nada 



170

há a identificar a tarefa mais importante que nele se executa: a radiossondagem. Mas 
quase que é desnecessário, pois é bem visível na fisionomia do próprio edifício a marca 
inconfundível da cobertura do antigo radio-teodolito e que tem constituído, desde sempre, 
uma referência na paisagem urbana em redor do Observatório.

Em 1950, teve início o programa de observações aerológicas no Observatório com 
a utilização de sondas cronométricas, na altura vulgarmente designadas por sondas tipo 
canadiano, e com observação de vento em altitude, recorrendo à técnica de balão piloto. 

Em 1971, foi instalado o rádio-teodolito WBRT, de origem americana. Para 
esse efeito foi necessário ampliar o edifício para o lado oeste, para aí colocar a antena 
parabólica e a respetiva cobertura. Este novo equipamento permitiu dispensar, de todo, 
a utilização do balão piloto para observação do vento em altitude, que, aliás, sempre 
havia sido muito problemática, devido às condições de nebulosidade prevalecentes na 
região. A cobertura do rádio-teodolito permanece, até à data, como marca física bem 
distintiva do Observatório, embora a antena que alberga, há muito tenha perdido a sua 
função. Este sistema foi atualizado em 1982, com a introdução do primeiro sistema de 
cálculo eletrónico, com a utilização de uma calculadora programável. Até então, todos 
os cálculos inerentes à sondagem (geopotencial e vento em altitude) eram executados 
apenas por processos gráficos, ou seja, recorrendo a diagramas e réguas de cálculo.

Em 1987, o sistema rádio-teodolito WBRT sofreu uma nova atualização para poder 
utilizar uma nova geração de sondas, com eletrónica miniaturizada, que substituíram as 
utilizadas desde 1971, já quase obsoletas e que exigiam preparativos muito complexos.

Em 1992, foi instalada uma nova geração do equipamento de radiossondagem 
DigiCora MW11 e de sondas RS80-15, a qual substituiu por completo o rádio-
teodolito WBRT. O sistema DigiCora MW11 sofreu uma atualização em 2005, 
para permitir a utilização de sondas RS92- SGP. 

Em agosto de 2019, no âmbito do projeto POSEUR-02-1708-FC-000036, 
foi substituído o sistema DigiCora MW11 pelo sistema DigiCora MW41, que 
corresponde ao sistema mais moderno em uso, neste tipo de observações.

Assim, na RAM foram utilizados, desde 1950 até 2020, diferentes tipos de 
sistemas de observação aerológica (fig. 7). Estas observações, executadas diariamente 
às 12 UTC, consistem no registo da pressão atmosférica, da temperatura e humidade 
relativa do ar e do vento, desde a superfície até cerca de 30 km de altitude e é a 

informação mais relevante para a previsão numérica do tempo.
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fig. 7 ‑ Equipamentos de observação aerológica, usados desde 1950.
Fig. 7 - Aerological observation equipment, used since 1950.

Tempo presente

Em setembro de 2009, o IPMA I. P. instalou duas estações de tempo presente 

(STP), no Funchal/Observatório e no Chão de Areeiro. Mais tarde, em 2013, 

instalou mais duas, uma no Pico do Areeiro e outra em São Jorge. Estas estações 

incluem 1 visibilímetro “Sentry” modelo SVS1 e 1 detetor de precipitação a laser 

(LPM) “THIES”, que estão ligados a um sistema de aquisição de dados CR-800. 

O visibilímetro é do tipo difusómetro, em que o sistema ótico é desenhado de 

tal forma que um feixe de luz infravermelha, emitido pelo transmissor, interceta o 

campo de visão do recetor, com um ângulo de 42º. O volume de interceção constitui 

a amostra de ar em análise. Quando o ar está límpido e não havendo, por isso, 

suficientes partículas em suspensão, pouca luz é difundida, resultando daí um sinal 

fraco no recetor. À medida que o número de partículas aumenta na amostra, aumenta 

também a quantidade de luz difundida recebida pelo recetor, ou seja, a intensidade 
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do sinal recebido é inversamente proporcional à visibilidade. Este visibilímetro está 

preparado para medir visibilidades compreendidas entre 30 e 16000 m. 

O detetor de precipitação a laser contém um díodo laser acoplado a um sistema 

ótico que produz um feixe paralelo de luz infravermelha (785 nm) com 0,75 mm 

de espessura e uma área de deteção de 20 x 228 mm2. Um detetor situado no lado 

oposto mede a intensidade da luz recebida, transformando-a num sinal elétrico. 

Quando há partículas de precipitação a atravessar o feixe, o sinal recebido sofre 

uma redução. A amplitude dessa redução depende do tamanho das partículas e 

a sua duração depende da velocidade terminal de queda das mesmas. O tipo de 

precipitação é então determinado com recurso a relações estatísticas conhecidas e que 

relacionam o tamanho e velocidade de queda para diferentes tipos de precipitação 

(chuvisco, chuva, neve, granizo, etc.). 

Este tipo de observação é particularmente importante para se conhecer com 

maior detalhe o estado do tempo em São Jorge (costa norte da Madeira), no Chão 

do Areeiro e no Pico do Areeiro, em particular para se monitorizarem as situações 

meteorológicas associadas a queda de neve ou granizo, nas zonas montanhosas da 

ilha da Madeira, e melhor se dar resposta, nestas situações, à população em geral, aos 

órgãos de comunicação social e, em especial, ao Serviço Regional de Proteção Civil.

De referir qua a motivação para a instalação deste tipo de equipamentos nas 

regiões montanhosas, a 1500 m e 1800 m (fig. 8), resultou da necessidade de 

monitorizar as situações de neve ou granizo, após o forte nevão que se registou 

na Madeira, em março de 2011 e que bloqueou dezenas de carros nas zonas 

montanhosas da Madeira, designadamente na zona do Poiso.

Temperatura da água do mar

Há registos da temperatura da água do mar no Funchal, desde 1951. Desde essa 

data,  até dezembro de 2018, as observações foram executadas em contínuo, com 

um registador semanal (termógrafo) e uma observação semanal com termómetro de 

mercúrio. A partir desta data, passou a ser registada com um sensor do tipo PT100, 

num sistema de adquisição de dados DT50 (fig. 9), e os dados são transmitidos, 



173

de hora a hora, para o Observatório Meteorológico do Funchal. Assim, agora é 

possível  utilizar os dados não só para efeitos climatológicos, mas também para a sua 

divulgação, em regra, diariamente e de forma atualizada.

Radiação Ultravioleta (UVB)

Com a crescente procura, pelo público em geral, de informação relativa 

a observações da radiação UVB, foi instalado no terraço do Observatório 

Meteorológico do Funchal, em julho de 2014, um detetor de radiação UVB, da 

marca Solar Light’s, Model 501 Biometer Radiometer (fig. 10), que mede o espectro 

da radiação solar nos comprimentos de onda compreendidos entre 280 nm a 320 

nm. Este detetor encontra-se ligado a um sistema de aquisição de dados DT50, que 

permite disponibilizar os dados em tempo real.

fig. 8 ‑ Localização das estações de tempo presente, equipamentos de observação (sensores 
de visibilidade e do de tempo presente no Pico do Areeiro) e um registo onde está indicada 

a quantidade de precipitação no estado líquido e no estado sólido (neve ou granizo).
Fig. 8 - Location of the present weather stations, observation equipment (visibility and weather 
sensors in Pico do Areeiro) and a log where the amount of precipitation in the liquid and solid 

state (snow or hail) is indicated.
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A radiação solar constitui um importante fator natural do clima da Terra influen-

ciando significativamente o ambiente. A parte ultravioleta do espectro solar desempe-

nha um papel determinante em muitos processos na biosfera, possuindo muitos efeitos 

benéficos, mas poderá causar graves prejuízos para a saúde se o nível de UV exceder os 

limites de segurança, pelo que se torna importante fazer chegar este tipo de informação 

às pessoas em geral, devendo ser devidamente divulgada pela comunicação social.

Radar meteorológico

Foi em finais dos anos 80, do século passado, que começou a ser pensado um 

projeto de rede nacional de radares meteorológicos, no qual estavam previstos 3 

radares para o Continente, 2 para os Açores e 1 para a Madeira. No âmbito desta 

fig. 9 ‑ Instrumentos utilizados na estação do Funchal/Pontinha e os sistemas de 
observação da temperatura da água do mar utilizados depois de dezembro de 2018.
Fig. 9 - Instruments used at the Funchal/Pontinha station and the sea water temperature 

observation systems used after December 2018.
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fig. 10 ‑ Detetor de radiação UVB, instalado no terraço do Observatório Meteorológico, 
um exemplo de informação obtida em tempo real e o registo do valor máximo diário do 

UVB, desde a sua instalação até 31 de dezembro de 2019.
Fig. 10 - UVB radiation detector, installed on the terrace of the Meteorological Observatory, an 
example of information obtained in real time and the logging of the maximum daily value of the 

UVB, from its installation until 31 December  2019.

rede nacional foram instalados os radares de Coruche (1998), o de Loulé (2005) e 

o de Arouca (2014).

O radar da Madeira voltou a ser discutido internamente em finais de 2009 e, 

intensivamente, após a aluvião de 20 de fevereiro de 2010, tendo sido decido nessa 

altura avançar, com brevidade, para a instalação do radar meteorológico na Madeira.

Ainda que os trabalhos tenham tido início logo de imediato, só em junho 

de 2012, já sob a alçada do novo conselho diretivo do IPMA I. P., se optou 

por recomeçar o processo de seleção do local que oferecesse condições técnicas 

semelhantes às do Pico Castelo, local inicialmente apontado em 2010, tendo-se 

então reconhecido que o radar poderia ser instalado no Pico Espigão, pico situado 

a uma cota ligeiramente mais baixa do que o Pico Castelo. O Pico Espigão provoca, 

nos níveis mais baixos, uma reduzida zona de sombra para nordeste, mas que em 
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nada prejudicam a exploração operacional do radar e com a grande vantagem de 

ter acesso adequado e ainda, por ter um reduzido impacto paisagístico, comparado 

com o Pico Castelo.

É de referir que a melhor localização técnica do radar, que permite a melhor 

vigilância de todo o arquipélago da Madeira, é o Porto Santo. A instalação do 

radar no Pico do Areeiro, por exemplo, limitaria os resultados operacionais, uma 

vez que o varrimento efetuado pelo radar começaria a cotas muito elevadas (1800 

m), deixando por isso toda a camada atmosférica entre o mar e os 1800 m sem 

observações e ainda, mais grave, porque a região, num raio de 20 a 30 km centrado 

no radar não é coberta (cone de sombra) o que não permitiria uma cobertura 

adequadas das zonas de maior risco da Madeira, como é o caso do Funchal.

Assim, com apoio financeiro no âmbito do Projeto POSEUR-02-1708-

FC-000001 – Radar Meteorológico da Região Autónoma da Madeira, foi possível a 

instalação, durante o ano de 2017, de um radar meteorológico de dupla polarização 

METEOR 735C, da marca Selex (fig. 11), tendo entrado em funcionamento 

operacional no dia 1 de janeiro de 2018. As imagens obtidas podem ser atualizadas 

de 5 em 5 minutos e permitem acompanhar as situações meteorológicas com 

precipitação associada, num raio de 300 km, em torno do Porto Santo.

fig. 11 ‑ Radar meteorológico instalado em Porto Santo e exemplos de imagens por ele geradas.
Fig. 11 - Weather radar installed in Porto Santo and examples of images generated by it.
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O radar, acrónimo do inglês Radio Detection And Ranging, ou seja deteção e 

localização por ondas de rádio, é um dispositivo que permite detetar, à distância, 

corpos que refletem radiofrequência. Basicamente emite pulsos eletromagnéticos 

que ao atingir o alvo específico são refletidos. 

Detetores de raios

As Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) associadas às trovoadas são 

manifestações de grande instabilidade atmosférica e são, sem dúvida, um dos 

fenómenos atmosféricos mais devastadores, condicionando o funcionamento 

de numerosas atividades socioeconómicas e industriais, e provocam anualmente 

muitas mortes em todo o mundo.

A utilização em tempo real da informação proveniente da rede de detetores 

de raios pode ser útil para prevenir a ocorrência de DEA, servir de alerta a 

incêndios florestais, ao controle do tráfego aéreo e, ainda, para melhorar a previsão 

meteorológica e otimizar os avisos de mau tempo. 

O raio é o elemento mais perigoso de uma trovoada, uma vez que é portador de 

grande quantidade de energia eletromagnética a que se associam o calor, a força de 

pressão e efeitos eletromagnéticos percetíveis a longa distância. Um raio que atinge, por 

exemplo, um cabo de energia elétrica próximo de uma casa, que não esteja devidamente 

protegida, poderá eventualmente danificar grande parte dos aparelhos elétricos 

e eletrónicos. Através do calor que lhes está associado podem originar incêndios, 

sobretudo em casas construídas de madeira, mas também na floresta. A força de pressão 

explosiva que resulta da expansão do ar sobreaquecido pode ser superior a 50 atmosferas 

e catapultar uma pessoa vários metros. Por fim, os efeitos eletromagnéticos à distância 

podem ter consequências graves em equipamentos elétricos e eletrónicos.

Assim, reconhecendo-se que havia necessidade de melhorar os sistemas de 

observação na RAM, o IPMA I. P., no âmbito do projeto POSEUR-02-1708-

FC-000036 ‘Rede de detetores de trovoadas no arquipélago da Madeira’, instalou 

quatro detetores de trovoadas de última geração LS7002, da marca Vaisala, em 

Porto Moniz/Santa, Santana, Funchal e Porto Santo (fig. 12).
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Estes detetores transmitem em tempo real os dados registados, através de circuitos 

dedicados de telecomunicações e com redundância, para os sistemas TLP (Total 

Lightning Processor) e CATS (Computer Aided Thunderstorm Surveillance), para 

visualização e arquivo das DEA detetadas e localizadas pelo conjunto dos detetores 

referidos. Acresce ainda que, no âmbito desta rede, é feito o intercâmbio de dados 

com a rede de Portugal Continental, rede de Espanha Continental e das Canárias, 

formando-se assim uma rede única, significativamente melhorada para Portugal e 

Espanha, no que se refere à eficiência e precisão na localização de raios (DEA).

O princípio de deteção e localização baseia-se na medição da frequência das 

ondas emitidas pelos raios, no tempo de chegada e no método de triangulação, para 

o cálculo da localização dos raios. É de destacar que esta rede permite detetar os 

raios com uma eficiência superior a 95% e com erro inferior a dezenas de metros.

fig. 12 ‑ Localização dos detetores de DEA no arquipélago da Madeira e tipo de 
imagem obtida em tempo real com a informação desta rede de detetores.

Fig. 12 - Location of DEA detectors in the Madeira archipelago and type of image obtained 
in real time with information from this network of detectors.
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Com a disponibilidade desta informação, designadamente do tipo de raio 

(Nuvem-Terra, Terra-Nuvem, Nuvem-Nuvem e Intra-Nuvem) e das suas 

caraterísticas físicas, o IPMA I. P., passou a dispor de informação mais detalhada e 

precisa, para a prossecução das suas atividades, designadamente para a vigilância de 

situações meteorológicas adversas que dão origem a trovoadas, sendo de referir que, 

por vezes, associada às trovoadas, pode registar-se chuva particularmente intensa, 

granizo ou saraiva e ignições que podem dar origem a incêndios florestais.

Para além das aplicações diretas em meteorologia para a segurança geral de 

pessoas e bens, esta informação poderá ser de grande interesse no planeamento 

de atividades do Serviço Regional de Proteção Civil, na gestão e segurança do 

transporte de energia elétrica e na segurança de infra estruturas industriais, bem 

como na gestão e segurança dos transportes terrestres, marítimos e aéreos.

Rede sísmica

Para a vigilância e estudos de sismicidade no arquipélago da Madeira, o IPMA 

I. P. dispõe de seis estações (fig. 13), duas instaladas na ilha de Porto Santo e 4 na 

ilha da Madeira, designadamente no Observatório Meteorológico do Funchal, na 

Ponta do Sol, na Santa de Porto Moniz e no Chão do Areeiro. A informação desta 

rede sísmica é recebida em tempo real na sede do IPMA I. P., em Lisboa, e no 

Observatório Meteorológico do Funchal.

Encontra-se em funcionamento, desde 1970, no Observatório um sismógrafo com 

registo em papel sendo este um dos instrumentos que mais chama a atenção dos mais 

jovens, em visitas de estudo efetuadas ao Observatório Meteorológico do Funchal.

Conclusões

Uma análise geral ao que tem sido feito na RAM permite-nos reconhecer que, desde 

o temporal do dia 20 de fevereiro de 2010, houve melhorias significativas nos meios de 

observação meteorológica, tanto em termos de quanti.dade como do tipo de observação.
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fig. 13 ‑ Localização das estações da rede sísmica do IPMA I. P., na Região Autónoma da 
Madeira, e tipo de informação obtida.

Fig. 13 - Location of the IPMA I. P. seismic network stations, in the Autonomous Region of 
Madeira, and type of information obtained.

Estes meios permitiram uma melhoria nos desempenhos dos modelos 

operacionais em uso no IPMA I. P. para a RAM (ECMWF e AROME), assegurando, 

por exemplo, a diminuição dos erros de previsão de parâmetros junto à superfície, 

como a temperatura e humidade relativa do ar, ou o rumo e a velocidade do vento, 

bem como o acompanhamento das zonas onde ocorre precipitação, na qual se inclui 

a queda de neve.

Com todos estes sistemas é agora possível uma vigilância meteorológica mais 

rigorosa e eficiente das situações meteorológicas mais adversas e também permitiram 

a reformulação das zonas de emissão de avisos meteorológicos, ou seja, em vez de 

se considerar o arquipélago da Madeira como uma única zona, passaram a ser 

definidas quatro zonas: costa sul, costa norte e regiões montanhosas, na ilha da 

Madeira, e Porto Santo.

A disponibilidade de mais recursos pode em parte deixar-nos mais seguros, 

no entanto, não podemos deixar de parte a elevada vulnerabilidade na Madeira 

aos fenómenos meteorológicos, particularmente os excecionais, alguns deles 
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apresentados neste trabalho, e que poderão estar associados às alterações 

climáticas, bem visíveis pelo aumento da temperatura média do ar e da água do 

mar, com reflexos substanciais nos padrões da temperatura do ar, da precipitação 

e do vento.
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Introdução

As cheias repentinas (torrenciais) com um transporte muito significativo de 

material sólido constituem um dos processos naturais mais perigosos e destrutivos 

nas regiões montanhosas, nomeadamente em bacias hidrográficas com pequena 

área, vales encaixados e linhas de água com declive acentuado. São frequentes e 

acarretam grande perigosidade em várias regiões do mundo, nomeadamente nas 

zonas alpinas da Europa. Algumas ocorrências provocaram elevados danos e vítimas 

mortais como foi o caso do evento de 1985 em Armero, Colombia, que provocou 

20.000 mortos e um outro, em 1999, no Estado de Vargas na Venezuela que 

provocou cerca de 30.000 mortos.

Este fenómeno, designado na literatura especializada anglo-saxónica por 

“debris flow”, é conhecido na Madeira por aluvião, onde constitui o fenómeno 

natural mais perigoso da ilha, quer pelos danos causados quer pela sua 

recorrência. Um conjunto de condições concorrem para existência deste perigo, 

nomeadamente a ocorrência de precipitações intensas nas zonas altas da ilha, 

uma orografia com bacias hidrográficas de pequena dimensão com vales estreitos 

e encostas com declive acentuado e, ainda, a existência de grandes quantidades 

de material sólido mobilável.

Em consequência, a região possui um trágico historial de evento desta natureza, 

conforme tem sido salientado por diversos autores (e.g. Quintal, 199; Matos et al., 

2018). É de destacar a aluvião de 1803 que provocou entre 800 e 1000 vítimas, 

approach that includes actions for an effective land-use planning, 

structural interventions in places where the risk cannot be significantly 

reduced by other means, and also a system for forecasting, alerting, 

and managing the emergencies that will inevitably occur in the future. 

The pursuit of these objectives is the responsibility of a number of 

institutions, which is why it is necessary to ensure their concerted 

cooperation and effectiveness.

Keywords: Debris flows, risk management, integrated approach.
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rivalizando em número de vítimas com as cheias de 1967 na área metropolitana de 

Lisboa na posição da segunda maior catástrofe natural em Portugal. Na sequência 

deste acontecimento as ribeiras da cidade do Funchal foram canalizadas entre 1804 

e 1806, sob a direção do Brigadeiro Reinaldo Oudinot (Matos et al., 2018), mas 

não obstante estas obras, ocorreram cheias em 1815 e em 1842 que provocaram 

alguns danos na cidade.

Em resposta ao último aluvião significativo que ocorreu na Madeira, em 

20 de fevereiro de 2010, o Governo Regional da Madeira lançou o Estudo de 

Avaliação do Risco de Aluviões da Madeira (EARAM) que foi coordenado pelo 

Instituto Superior Técnico e teve a participação da Universidade da Madeira 

e diversas entidades regionais, com destaque para o Laboratório Regional de 

Engenharia Civil e direções regionais das Secretarias Regionais do Equipamento 

e Infraestruturas e do Ambiente e Recursos Naturais (IST/UMa/LREC, 2010; 

Oliveira et al., 2011; IST/UMa, 2017). A equipa do EARAM manteve também 

uma colaboração estreita com o Serviço Regional de Proteção Civil e com o 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O EARAM propôs uma abordagem integrada de controlo do risco 

de aluviões que previa ações de natureza estrutural e não estrutural para a 

redução da fonte do perigo, para o controlo da exposição a esse perigo e para 

a gestão do risco remanescente desse perigo e exposição. Várias das medidas 

previstas têm vindo a ser implementadas, sendo as mais visíveis a construção 

das infraestruturas de retenção de material sólido,  as obras de melhoria do 

escoamento das ribeiras e a instalação do radar meteorológico no Porto Santo. 

Estas, e outras medidas menos conhecidas, contribuíram para a redução do 

risco de aluviões na ilha da Madeira.

No entanto, a gestão de riscos, sobretudo de fenómenos de natureza 

complexa como é o caso das aluviões é uma tarefa permanente e de 

aperfeiçoamento contínuo. Exige a articulação de medidas de natureza variada 

que, em conjunto, potenciam a redução da vulnerabilidade da região a este 

risco. Este artigo apresenta a visão do EARAM e propõe um quadro revisto 

de intervenções a desenvolver no futuro e que se integram com as medidas já 

realizadas ou em curso.
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Risco de aluviões

As aluviões têm características comuns com as cheias que ocorrem usual-

mente noutras áreas do território nacional, mas diferenciam-se de forma 

significativa pela sua componente sólida que lhe proporciona uma perigosidade 

e complexidade acrescida.

A origem do fenómeno são eventos de precipitação intensa que desencadeiam um 

aumento súbito do escoamento nos cursos de água e que em função de um conjunto 

de fatores locais de natureza parcialmente aleatória podem desencadear derrocadas e 

deslizamentos de encostas. Os detritos sólidos disponibilizados por esses deslizamentos 

e os depósitos existentes nos leitos das linhas de água são mobilizados pela ação erosiva 

do escoamento e transportados para jusante numa mistura de água e sólidos numa 

proporção que podem atingir 60 a 70 % em peso de material sólido (IST/UMa/LREC, 

2010). A velocidade do escoamento e a dimensão e quantidade dos detritos sólidos 

transportados pode provocar elevados danos pessoais e a destruição de estruturas nas 

áreas edificadas nos cones de dejeção. Por outro lado, a deposição de elevados volumes 

de material sólido em zonas a jusante com menor declive cria obstáculos à passagem 

da água e agrava as consequências das inundações.

O estado atual dos conhecimentos sobre a formação e propagação dos 

escoamentos mistos de água e elevadas concentrações de detritos de grande 

dimensão é ainda incompleto. Sendo um fenómeno complexo, composto por 

uma sequência de vários processos interligados e com mecanismos de retroação, a 

sua monitorização, modelação e previsão apresenta desafios que ainda não foram 

completamente superados.

A distribuição espácio-temporal da precipitação em regiões de relevo acentuado 

é muito irregular e de difícil monitorização através de equipamentos tradicionais 

que medem esta variável num local específico. O radar meteorológico proporciona 

uma visão da distribuição espacial da precipitação, mas as suas estimativas da 

quantidade de precipitação estão associadas a uma incerteza significativa.

A precipitação intensa pode, ou não, originar deslizamentos de vertentes 

dependendo da conjugação de vários fatores que incluem o tipo de solo, o declive do 

terreno, a cobertura vegetal, a precipitação acumulada, o estado de humidade do solo e a 
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intensidade da precipitação. Não sendo conhecido um critério universal para a definição 

das condições necessárias e suficientes que desencadeiem o deslizamento, a ciência 

baseia-se em expressões empíricas derivadas para locais específicos (Zêzere, 2000).

A reologia e o comportamento dinâmico dos escoamentos de misturas muito 

heterogéneas de água e sedimentos sólidos são determinados pelas características 

geométricas e mecânicas das partículas do material sólido, pelas características 

do escoamento, pela concentração e distribuição granulométrica dos detritos e 

por fatores externos como o declive do leito. A modelação do escoamento destes 

pseudo-fluidos com elevada mobilidade e significativa capacidade de erosão 

e transporte grandes quantidades de detritos é difícil, não existindo consenso 

sobre as formulações matemáticas mais adequadas para os descrever. Os modelos 

que simulam estes fenómenos incluem uma forte componente empírica e a sua 

calibração para as condições particulares de cada bacia hidrográfica exigem dados 

que são difíceis de obter (Ferreira et al., 2009).

A análise estatística de eventos de natureza tão complexa para atribuição de 

uma probabilidade de ocorrência ou de um período de retorno que possa ser 

utilizado no dimensionamento de obras de engenharia coloca também desafios 

particulares. A caracterização de uma aluvião obriga o conhecimento de várias 

características, algumas delas de difícil monitorização, nomeadamente o caudal de 

ponta e o volume de cheia da fase líquida e o caudal de ponta e a quantidade total 

de sólidos das diferentes classes de granulometria. Para além da falta de dados, a 

análise multivariada de todas estas dimensões não é facilmente exequível e, dada a 

complexidade do fenómeno, a análise estatística dos eventos de precipitação extrema 

que estão na origem das aluviões proporciona uma estimativa muito aproximada da 

probabilidade de ocorrência dos danos com uma determinada magnitude. 

Estas dificuldades colocam desafios na capacidade de previsão da sua 

ocorrência, na avaliação das características dos eventos futuros, na determinação 

das áreas afetadas e no dimensionamento das obras necessárias para os controlar. 

A gestão do risco e o controlo efetivo de fenómenos desta natureza não é possível 

através da simples aplicação de procedimentos já consolidados para os outros 

tipos de cheias e obriga a adoção de uma estratégia abrangente e a convocação de 

diferentes saberes pluridisciplinares.
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Gestão do risco de aluviões

Princípios orientadores de prevenção e da proteção

As condições naturais da Madeira implicam a convivência com o risco de 

cheias e de aluviões, não existindo soluções mágicas para eliminar as fontes do 

perigo. A alternativa é a gestão do risco através de uma abordagem abrangente 

que inclui um conjunto diverso de iniciativas que assegure um ordenamento 

do território eficaz, complementado com intervenções estruturais em locais 

onde o risco é maior e não pode ser significativamente reduzido por outras 

vias e, ainda, um sistema de previsão, alerta e gestão das emergências que 

venham a ocorrer. 

A prossecução destas medidas é da responsabilidade de várias instituições, 

sendo por isso necessário garantir a sua articulação e eficácia conjunta. O Estudo 

de Avaliação do Risco de Aluviões da Madeira (EARAM) adotou um quadro 

orientador para a mitigação do risco de aluviões baseado num conjunto de 

princípios orientadores que agrupam seis tipos de ação (IST/UMa/LREC, 2010; 

Oliveira et al., 2011): 

I. Proteção do solo e retenção do material sólido;

II. Controlo do transporte do material sólido (detritos);

III.  Controlo da exposição ao perigo,

IV.  Atenuação da vulnerabilidade das áreas expostas;

V. Previsão e aviso;

VI.  Formação e informação ao público. 

As iniciativas propostas resultam da aplicação da definição clássica de 

risco que compreende a integração dos três fatores contribuintes para o 

risco (Almeida, 2011), nomeadamente a perigosidade do evento ou processo 

natural em consideração (aluviões), quantificado pela probabilidade ou 

frequência de ocorrência de eventos com determinadas magnitudes, a 

exposição de pessoas e bens ao impacto do processo perigoso em consideração 

e a vulnerabilidade dos valores expostos ao impacto do processo que resultará 

em danos (fig. 1).
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Não sendo possível alterar o regime de precipitação, o controlo do perigo pode 

ser conseguido através da modelação e consolidação do terreno e da promoção de 

um coberto vegetal adequado. 

O controlo da exposição ao perigo é alcançado com um ordenamento 

do território adequado que reduza ou elimine a ocupação de áreas expostas a 

deslizamentos de vertentes e ao extravasamento da aluvião dos leitos dos cursos de 

água. São instrumentos para este desiderato os planos de ordenamento do território, 

os planos de gestão de risco de inundações e os planos diretores municipais, assim 

como os processos para outorga de licenças de construção ou de utilização de 

espaços que concretizam estes planos. A sensibilização da população ao perigo das 

aluviões facilita a aceitação das limitações decorrentes da aplicação desses planos.

É, no entanto, importante reconhecer que a escassez de espaço com condições 

propícias à instalação da população na Madeira cria uma pressão apreciável para 

aceitar um nível de risco mais elevado e ocupar as áreas expostas. Nessas condições, 

o controlo da exposição ao perigo pode ser atenuado com um sistema eficaz de 

fig. 1 ‑ Fatores condicionantes do risco
Fig. 1 - Risk factors.
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previsão de eventos de aluvião para alerta precoce às autoridades de proteção civil e 

consequente aviso á população. 

A vulnerabilidade da população e de bens expostos a um determinado perigo 

resulta da sua suscetibilidade ao impacto de eventos que concretizam esse perigo 

e que podem causar danos à propriedade, perda de valor e malefícios à saúde, 

incluindo a perda de vida. A redução dessa vulnerabilidade é conseguida com obras 

de proteção dessas pessoas e bens e de um sistema eficaz de gestão da emergência que 

assegure um socorro eficaz à população. No caso das aluviões, as obras de proteção 

incluem estruturas de retenção de material sólido a montante das zonas edificadas, 

obras para melhoria das condições de escoamento da aluvião e obras para controlo 

da deposição do material sólido nos troços de jusante das linhas de água. 

No resto deste artigo discutem-se em maior pormenor cada um destes eixos de 

ação, salientado a sua complementaridade no objetivo de redução do risco associado 

às aluviões. Tendo em conta o conhecimento incompleto sobre este fenómeno é 

também destacado a importância da investigação no desenho de novas medidas ou 

no aperfeiçoamento daquelas que já estão a ser promovidas.

Controlo do escoamento e atenuação da vulnerabilidade das áreas expostas 

As zonas altas da Madeira correspondentes às cabeceiras das bacias hidrográficas 

das ribeiras são capazes de disponibilizar uma elevada produção material sólido que 

constituem o componente mais perigoso das aluviões. Esta produção de material 

sólido resulta de diferentes processos, nomeadamente a erosão distribuída nas 

encostas, derrocadas, deslizamento de vertentes, erosões localizadas ou ravinamentos 

(Zezere, 2000; Coutinho et al., 2019). 

A diminuição do volume total de material sólido disponibilizado contribui 

para a redução do risco, podendo ser alcançada através da modelação do 

terreno, da manutenção de zonas com terraços já existentes e da promoção de 

um coberto vegetal adequado. É também necessário controlar a instalação de 

aterros atendendo a que estes podem constituir, com relativa facilidade, fontes de 

material sólido mobilizáveis. 
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A modelação do terreno para estabilização das encostas tem um custo elevado 

e só pode ser aplicada em intervenções localizadas para resolução de situações de 

derrocada iminente sobre o edificado existente. A atuação no coberto vegetal tem 

vindo a ser desenvolvida com ações de reflorestação de encostas carenciadas de 

vegetação procurando consolidar o terreno e protegê-lo de eventos de precipitação 

intensa. Não obstante os benefícios ambientais associados às ações de florestação, 

nomeadamente na proteção do solo e no controlo da erosão distribuída (Coutinho 

et al., 2019), a sua eficácia na estabilização de encostas vulneráveis a movimentos 

de massa é ainda matéria controversa, em particular quando é plantado arvoredo de 

grande porte que possui uma elevada capacidade destrutiva e de obstrução quando 

transportado por uma cheia. Acresce que a ocorrência de incêndios atingindo áreas 

significativas pode reduzir rapidamente os benefícios decorrentes da florestação no 

controlo da erosão.

Os leitos das ribeiras constituem também uma origem de material sólido, uma 

vez que em situações de cheia o escoamento tem capacidade de erodir os fundos 

e as margens dos leitos das ribeiras. Para mitigar estes processos é importante 

consolidar os trechos dos leitos das ribeiras com maior declive através de estruturas 

transversais (diques ou degraus) e proteger os depósitos marginais às linhas de água 

com estruturas longitudinais.

Adicionalmente às medidas de controlo de produção de material sólido na 

origem, é necessário criar condições que promovam a retenção do material sólido 

em movimento e a sua deposição em locais adequados, a montante de zonas 

sensíveis como é o caso das zonas urbanas que na Madeira se situam, por regra, 

na foz das ribeiras. A construção de estruturas transversais de interceção e retenção 

temporária do material sólido com maiores dimensões e que permitem a passagem 

do escoamento líquido assegura esse objeto e embora com um custo financeiro e um 

potencial impacto visual significativos, estas obras são necessárias quando a redução 

do risco em zonas de edificado consolidado não é possível por outros meios. Para 

além das estruturas concentradas e de maior porte que foram construídas nas ribeiras 

que afluem ao Funchal (fot. 1), é também possível instalar estruturas mais leves, por 

exemplo redes, em linhas de água secundárias ou ravinas com uma pequena bacia 

hidrográfica e menor potencial de produção de material sólido. 
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Controlo da exposição através de um adequado ordenamento do território

O controlo da exposição ao perigo decorrente das aluviões é assegurado através 

de instrumentos de ordenamento do território como os planos de ordenamento 

do território, os planos de gestão do risco de inundações e os planos diretores 

municipais. Estes planos identificam as zonas de maior risco e condicionam a sua 

utilização a atividades compatíveis através de um processo do licenciamento que 

outorga de títulos de utilização de recursos hídricos, tal como está definido na Lei 

de Titularidade de Recursos Hídricos (Lei n.º 54/2005, adaptada para a RAM pelo 

DLR 25/2017M) e na Lei da Água (Lei n.º 54/2005, adaptada para a RAM pelo 

DLR 33/2008M).

Essas peças legislativas definem o conceito de zonas adjacentes e zonas 

ameaçadas por cheias e estabelecem um regime de restrições de utilidade pública 

para essas zonas. São também definidos critérios simplificados para delimitar essas 

fot. 1 ‑ Exemplo de uma estrutura de retenção construída na ribeira de Santa Luzia 
(Fotografia cedida pela SRES).

Photo 1 - Example of a slit-check dam built on Ribeira de Santa Luzia 
(Photography provided by SRES).
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zonas até que estejam definidas com maior rigor as zonas áreas contíguas à margem 

dos cursos de água que são ameaçadas por cheias e podem ser sujeitas a inundações. 

Os decretos regionais acima referidos adaptaram para a RAM os critérios definidos 

para o território continental. 

A definição das áreas inundáveis é realizada ao abrigo da Diretiva Europeia n.º 

2007/60/CE, transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 115/2010, e 

que estabeleceu o quadro para a avaliação e gestão dos riscos de inundações. De acordo 

com esta legislação, o Estado deve identificar as áreas prioritárias em risco de inundação 

e providenciar para essas áreas cartas das zonas inundáveis, cartas de risco de inundações 

e planos de gestão do risco de inundações (PGRI). Os PGRI são considerados planos 

especiais de gestão da água, tal como estão definidos na Lei da Água.

A aplicação desta legislação na Madeira constitui um desafio e exige a de adaptação 

dos procedimentos normativos às características das bacias hidrográficas da ilha da 

Madeira e dos seus cursos de água, ao tipo de cheias (aluviões) e ao tipo de ocupação 

do solo. Um primeiro exercício de adaptação foi realizado com a publicação dos 

decretos legislativos regionais, mas as normas definidas devem ser objeto de revisão à 

medida que o conhecimento sobre o fenómeno das aluviões da região avança.

Em 2016, foi também elaborado o primeiro PGRI tendo sido definidas 27 

zonas críticas em 10 concelhos da ilha da Madeira e no concelho de Porto Santo, 

selecionadas com base nos registos históricos de ocorrências de cheias e inundações 

(SRARN/DRAOT, 2017). A revisão deste plano está prevista para 2020 e pode ser 

aproveitada para aperfeiçoar as metodologias empregues na 1ª fase, nomeadamente 

recorrendo a modelos matemáticos capazes de simular em regime variável o 

escoamento bidimensional, com leito móvel e transporte sólido (Ferreira et al., 

2009). É também critico concretizar e tornar operacionais as normas definidas nestes 

planos, assegurando que informam de modo eficaz o processo de licenciamento.

Monitorização, previsão e aviso

Os sistemas de previsão e de alerta precoce de emergências assumem um papel 

muito relevante na disponibilização dos níveis de proteção que as restantes medidas 
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não têm a possibilidade de oferecer. Esses sistemas têm o potencial de i) prever e 

avaliar as situações de emergência em tempo real; ii) emitir alertas às entidades 

competentes, sempre que se preveja que a segurança de pessoas, bens ou atividades 

desenvolvidas poderão estar em causa; e iii) acompanhar as situações de emergência, 

proporcionando as informações necessárias ao empenhamento dos meios de socorro.

A complexidade do fenómeno que envolve diversos processos hidrogeológicos e 

a sua natureza repentina e rápida coloca, no entanto, desafios muito particulares na 

conceção de um sistema de previsão e alerta que tenha capacidade de indicar as áreas 

sob risco iminente com um tempo de antecedência suficiente e um escopo espacial 

adequado para permitir aviso direcionado das populações afetadas e a mobilização 

das equipas de prevenção e socorro. 

A variabilidade espacial de condições geológicas, morfológicas e hidrometeo-

rológicas da ilha da Madeira obriga à existência de uma rede meteorológica densa que 

forneça observações pontuais da precipitação, complementada pela operação de um radar 

meteorológico que proporcione estimativas da distribuição espacial da precipitação. São 

necessários estes dois tipos de instrumentos de monitorização porque as estimativas do 

radar meteorológico carecem de validação e calibração no terreno.

A natureza mista do fenómeno das aluviões, com uma componente líquida e 

outra sólida, determina a necessidade de incluir no sistema módulos de previsão do 

desencadeamento de deslizamentos de vertentes, de quantificação da afluência do 

material sólido às linhas de água e de simulação da sua mobilização, transporte e 

deposição pelo escoamento. 

A rapidez com que estes fenómenos ocorrem, após o início da precipitação, 

exige a inclusão de módulos de previsão da precipitação, por forma a aumentar a 

antecedência dos alertas emitidos. A previsão da precipitação poderá ser conseguida 

recorrendo aos modelos de previsão meteorológica ou por um modelo de previsão 

do movimento das áreas de precipitação observadas no radar.

Finalmente, a complexidade de todos os fenómenos naturais associados às 

aluviões e os erros associados às previsões e estimativas das áreas afetadas recomenda 

uma monitorização no terreno através de estações de vigilância e controlo colocadas 

ao longo das ribeiras. Em tempo de emergência estas estações permitem aferir 

as previsões realizadas e fornecer informação relevante para o acompanhamento 
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da situação e mobilização dos meios de socorro. Em tempo de paz, os dados das 

estações permitem calibrar e aperfeiçoar os modelos e melhor as previsões a realizar 

numa futura emergência. 

A fig. 2 apresenta uma proposta para a arquitetura do sistema de previsão e 

alerta de aluviões (IST/UMa, 2017). A previsão da precipitação inicia-se com a 

leitura dos dados provenientes das redes de monitorização e do radar meteorológico 

e das estimativas dos modelos de previsão meteorológica. O cruzamento e o 

processamento destas fontes de informação devem produzir, com uma antecedência 

de algumas horas, mapas de precipitação horária prevista para um horizonte de 

12 a 24 horas, com uma resolução espacial da ordem de 1x1 km. As projeções de 

precipitação são confrontadas com critérios de pré-estabelecidos de definição dos 

limiares de deslizamentos de vertentes. Estes critérios determinam níveis de alerta 

em função de um conjunto de fatores que incluem o campo de precipitação que 

está a ocorrer,  os valores acumulados de precipitação e a carta de suscetibilidade ao 

deslizamento elaborada a partir da geomorfologia do terreno, do tipo do solo e do 

coberto vegetal. No âmbito do EARAM foram definidos uma primeira versão destes 

critérios e desta carta de suscetibilidade a partir de imagens de satélite e de outra 

informação geográfica (Lira et al., 2013; IST/UMa, 2017). O cálculo das zonas 

inundadas e afetadas deve ser realizado por um modelo de simulação hidráulica 

bifásica que as calcula a partir das previsões da precipitação e de afluência de caudal 

líquido e sólido (Ferreira et al., 2009). 

fig. 2 ‑ Proposta de arquitetura do sistema de previsão e alerta de aluviões.
Fig. 2 - Structure of a debris flow forecast and warning system.
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A concretização do potencial do sistema de previsão e alerta de aluviões exige 

a integração de iniciativas em curso em várias instituições regionais e nacionais, 

nomeadamente na área da monitorização, da previsão meteorológica e hidrológica 

e da modelação dos processos hidrológicos e de transporte de material sólido. A 

questão da reorganização e manutenção das redes de monitorização é critica, assim 

como é a continuação dos trabalhos de levantamento e caracterização das manchas 

de deslizamento que permitam melhorar substancialmente o conhecimento sobre 

as condições de desencadeamento de deslizamentos. A dimensão e complexidade do 

sistema recomenda a sua concretização de forma faseada.

Sensibilização da população

As campanhas de informação e sensibilização da população são importantes 

para dar a conhecer os riscos a que estão sujeitos e sobre os procedimentos que 

devem adotar em caso de uma emergência. Os inquéritos realizados no âmbito 

do EARAM2 concluíram que a população da região está consciente dos riscos 

naturais a que estão expostos, isto é, está preocupada com os perigos naturais e com 

a probabilidade de serem por eles afetados (IST/UMa, 2017). As pessoas inquiridas 

declaram-se também informadas sobre o significado dos avisos meteorológicos e 

sobre as medidas para se proteger dos perigos naturais e demonstram confiança 

nas entidades que prestam auxílio em situações de risco e emergência, sobretudo 

os bombeiros. São resultados positivos que perspetivam uma adequada reação de 

autoproteção e de colaboração com os agentes de proteção civil. Mas é necessário 

assegurar que esta perspetiva se concretiza.

A importância da monitorização e da investigação

O conhecimento sobre o fenómeno das aluviões é ainda incompleto o que 

limita a nossa capacidade antever de forma quantitativa as condições para a sua 

ocorrência, a magnitude de cada evento e os possíveis impactos sobre pessoas e bens. 
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O desenho de medidas de preventivas e de proteção torna-se assim mais difícil, 

aconselhando uma atuação prudente, com um eventual sobredimensionamento de 

cada intervenção de natureza estrutural ou não estrutural o que conduz a custos 

económicos e sociais acrescidos. 

É, por isso, necessário manter e intensificar os esforços de monitorização 

e prosseguir com os trabalhos de investigação de aplicada sobre os processos 

geológicos, hidrológicos e de transporte de material sólido subjacentes ao fenómeno 

das aluviões na ilha da Madeira. 

Uma área importante de trabalho é a melhoria da estimativa e previsão 

de curto prazo da precipitação ao nível local, recorrendo à conjugação da 

monitorização in situ por udómetros, a monitorização por radar e modelos de 

previsão meteorológica, fazendo intervir a orografia do terreno nos modelos de 

distribuição espacial desta variável. 

Para aperfeiçoar os critérios de desencadeamento dos deslizamentos de vertentes 

e a definição das áreas suscetíveis a deslizamentos é conveniente prosseguir com os 

trabalhos de levantamento de campo e de análise de imagens de satélite, sempre que 

ocorram deslizamentos. 

É igualmente importante manter e expandir a rede hidrométrica experimental 

para obter registos de caudal e de transporte de material sólido que permitam 

aperfeiçoar e melhor calibrar os modelos hidrológicos e hidráulicos. O aumento 

da capacidade computacional tem permitido avanços significativos na simulação 

e previsão do comportamento dos escoamentos mistos que serão potenciados 

com a recolha sistemática de dados específicos. E a melhoria das ferramentas 

de modelação beneficiará os processos de ordenamento do território e de 

licenciamento de atividades, o dimensionamento das obras e o sistema de previsão 

e alerta de aluviões.

Os troços de ribeira objeto de monitorização devem incluir as infraestruturas de 

retenção de material sólido para avaliar o seu desempenho na retenção da fase sólida 

do escoamento, e dessa forma complementar o trabalho de modelação física realizada 

em laboratório (Silva et al., 2015; 2016). A análise conjunta destes elementos 

pode conduzir a melhorias significativas dos critérios de dimensionamento destas 

intervenções e a eventuais medidas de aperfeiçoamento nas obras já construídas. 
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Estas ações de monitorização, em paralelo com a investigação orientada para 

a resolução práticas dos desafios identificados neste estudo, permitirá, a prazo, 

melhorar substancialmente as ferramentas de avaliação de risco e de previsão da 

ocorrência de aluviões e adequar à realidade regional dos critérios de licenciamento 

e de gestão do território.

Aproveitando as suas condições naturais e o conhecimento adquirido no estudo 

destes fenómenos, a Região Autónoma da Madeira pode constituir-se como uma 

referência nesta área se for promovida uma parceria de longo prazo entre entidades 

de investigação, agências governamentais e agentes de proteção civil.

Considerações finais

Na sequência do evento de 20 de fevereiro de 2010 foi estabelecido um 

conjunto de princípios orientadores para a prevenção e proteção contra as 

aluviões que enquadrou e deu sentido a várias iniciativas que, entretanto, 

se desenvolveram na Madeira. As intervenções mais visíveis são as obras 

na rede de drenagem dos concelhos afetados em 2010, mas contribuem 

também para a redução do risco os estudos hidrológicos realizados, o 

aprofundamento do conhecimento nas áreas do deslizamento de vertentes, 

a melhoria dos modelos de escoamentos bifásicos, a elaboração das cartas de 

risco de inundação, os planos de gestão do risco de inundação e a melhoria 

do processo de licenciamento e os projetos de monitorização das ribeiras em 

curso no LREC. Os trabalhos de florestação das encostas são também um 

importante contributo, embora aqui o potencial benefício tenha sido afetado 

pelos incêndios que ocorreram. 

Tendo em conta a complexidade do fenómeno das aluviões, a gestão do 

risco dele decorrente obriga a uma abordagem abrangente com vários eixos de 

ação. Entre os trabalhos futuros com maior potencial para a redução do risco 

incluem-se o sistema de previsão e alerta de aluviões e várias outras ações de 

aperfeiçoamento dos processos de avaliação do risco, de ordenamento do território 

e de dimensionamento de obras de proteção. A monitorização e a investigação 



199

aplicada assumem um papel fundamental na concretização destas iniciativas e na 

identificação de soluções que respondam diretamente aos desafios da gestão do 

risco de aluviões.

Tendo em conta as lacunas de conhecimento que ainda persistem, esta estratégia 

deverá ser concretizada de forma faseada, ganhando experiência e conhecimento 

em cada etapa do processo e assegurando que os investimentos realizados são 

remuneradores. A atribuição da coordenação da estratégia a uma única entidade 

permitirá manter o rumo e garantir a coordenação dos vários atores chamados a 

intervir, consoante as suas responsabilidades e competências.
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Introdução

A concentração das populações em aglomerados urbanos levou à necessidade de 

criação de um conjunto de infraestruturas, usualmente designadas por infraestruturas 

críticas, que garante não só a salubridade das condições de vida nesses aglomerados - 

redes de abastecimento de água potável e de drenagem de águas residuais domésticas 

e pluviais - mas também a mobilidade dos habitantes e o abastecimento de bens 

essenciais à sobrevivência das populações - redes de estradas, aeroportos e portos. 

Atualmente, mais importante que assegurar a resistência do aglomerado 

urbano a um eventual invasor, importa garantir a sua sobrevivência a catástrofes 

naturais, por exemplo, acontecimentos meteorológicos extremos, deslizamento de 

encostas, terramotos e erupções vulcânicas. Em rigor, face ao carater aleatório destas 

solicitações, que pode tornar proibitiva a definição de uma solução capaz de resistir 

a tudo, pretende-se que, uma vez terminadas essas solicitações extremas, eventuais 

estragos causados pelas mesmas não impeçam o restabelecimento, em tempo útil, 

das atividades normais da população.

Embora esta capacidade para voltar a funcionar de forma aceitável dependa da 

própria organização social dos aglomerados urbanos, há componentes fundamentais 

Abstract: Nowadays, more important than ensuring that an urban agglomeration 

can resist a possible invader, we must guarantee that the critical 

infrastructure that ensures salubrious living conditions in that 

agglomeration, the mobility of the inhabitants, and the supply of 

essential goods can survive natural disasters. Strictly speaking, given the 

random nature of these extreme events, it is intended that once these 

are over, none of the damage caused will compromise the restoration 

of normal activities in the short term. This paper presents tools and 

procedures for assessing the risk associated with critical infrastructure 

systems, with a bias towards those for urban flood control and for 

maritime transport.

Keywords: Critical infrastructure, resilience, risk evaluation.
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que resultam de contributos da engenharia. Pretende-se com esta comunicação 

rever o enquadramento da gestão de risco definido em normas internacionais, bem 

como as ferramentas e procedimentos disponíveis para avaliação do risco associado 

a infraestruturas críticas. Apresentar-se-ão exemplos ao nível de projeto, operação e 

manutenção de infraestruturas com um viés para o controlo de cheias urbanas e de 

infraestruturas de transporte marítimo.

Depois de uma brevíssima revisão de conceitos relacionados com a gestão de 

risco, apresentar-se-á a redução de riscos associados a catástrofes introduzindo a 

ideia da resiliência de serviços de infraestruturas. No capítulo seguinte, tecem-se 

alguns comentários sobre alterações climáticas a que se segue um capítulo sobre 

cheias em meios urbanos, onde se descreve algumas práticas para redução do 

escoamento resultante da precipitação e se apresenta os pontos principais do plano 

geral de drenagem de Lisboa. Antes do capítulo de conclusão, faz-se uma breve 

descrição de riscos em zonas costeiras e portuárias. 

O objetivo desta comunicação é evidenciar o papel da Engenharia Civil na 

construção da resiliência do território e da população.

Gestão do risco

A NP ISO 31000:2018, IPQ (2018), é a tradução realizada em Portugal da 

norma ISO 31000 desenvolvida pelo Comité Técnico ISO/TC 262 Risk Management 

no âmbito da revisão da primeira edição desta norma publicada em 2009. Ela fornece 

indicações sobre a forma como as empresas e as instituições podem incorporar o 

processo de decisão com base no risco na governação, planeamento, gestão, reporte, 

políticas, valores e cultura de uma organização. Trata-se de um sistema aberto, baseado 

em princípios, que permite a aplicação desses princípios no contexto organizacional.

Nessa norma existe um esquema triangular semelhante ao apresentado (fig. 1) em 

que no vértice superior se encontram os princípios a observar para tornar a gestão 

do risco efetiva e no vértice inferior esquerdo se tem o enquadramento da gestão 

do risco, que irá assegurar a gestão do risco de forma efetiva, eficiente e coerente 

através da organização.
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No vértice inferior direito tem-se o processo genérico da gestão do risco.

Ao estabelecer o contexto, a organização enuncia os seus objetivos, define os 

parâmetros externos e internos que devem ser levados em conta na gestão do risco 

e estabelece o alcance e os critérios do risco para o restante processo. No contexto 

externo, a engenharia pode contribuir para a definição dos forçadores chave, bem 

como das tendências, com impacto nos objetivos das organizações. Aqui podem 

incluir-se os chamados fenómenos naturais (e os efeitos das alterações climáticas) 

que são normalmente utilizados na verificação da segurança de estruturas.

O papel da engenharia será também de relevo na definição dos critérios de risco, 

uma vez que os fatores a considerar incluem 

•	 A natureza e tipos de causas e consequências que podem ocorrer e como vão 

ser medidos;

•	 Como se define a verosimilhança ou probabilidade;

•	 A(s) escala(s) temporal(ais) da verosimilhança e/ou das consequências;

•	 Como se vai determinar o nível de risco;

fig. 1 ‑ Relações entre os princípios, o enquadramento e o processo da gestão do risco 
(Fonte: Adaptado de IPQ 2018).

Fig. 1 - Relationships between risk management principles, framework and process 
(Source: Adapted from IPQ 2018).
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•	 Se combinações de múltiplos riscos devem ser levadas em conta e, na 

afirmativa, como e que combinações devem ser consideradas.

O mesmo se passa na apreciação do risco com a identificação dos riscos e a 

análise de riscos. A organização deve identificar fontes de risco, áreas de impacto, 

acontecimentos (incluindo mudanças nas circunstâncias) e as suas causas e as 

consequências potenciais. 

A análise do risco pode ser levada a cabo com vários graus de detalhe, dependendo 

do risco, da finalidade da análise e da informação, dados e recursos disponíveis. A 

análise pode ser qualitativa, semi-quantitativa ou quantitativa ou uma combinação 

daquelas, dependendo das circunstâncias.

As consequências e a sua verosimilhança podem ser determinadas modelando os 

resultados de um acontecimento ou de um conjunto de acontecimentos, por extrapolação 

de estudos experimentais ou de dados disponíveis. As consequências podem exprimir-se 

em termos de impactos tangíveis ou intangíveis. Em alguns casos pode ser necessário 

mais que um descritor ou valor numérico para especificar as consequências e a sua 

verosimilhança para diferentes intervalos de tempo, locais, grupos ou situações.

No que se refere ao tratamento do risco, as opções são:

•	 Evitar o risco decidindo interromper ou não iniciar a atividade que dá 

origem ao risco;

•	 Aceitar ou aumentar o risco para perseguir uma oportunidade;

•	 Remover a fonte do risco;

•	 Mudar a probabilidade e /ou as consequências;

•	 Compartilhar o risco (por exemplo, por meio de contratos, compra de seguros);

•	 Reter o risco por decisão fundamentada.

As quatro primeiras opções de tratamento do risco são aquelas em que é mais 

óbvio o papel da engenharia pois elas implicam quase sempre intervenções de 

engenharia e a realização de obras.

Ainda que cuidadosamente concebido e implementado, o tratamento dos 

riscos pode não produzir os resultados esperados, não sendo rara a ocorrência de 

consequências não pretendidas. Monitorização e análise crítica têm de ser parte 

integrante da implementação do tratamento dos riscos para assegurar que as 

diferentes formas de tratamento se tornem e permaneçam eficazes.
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Resiliência de infraestruturas críticas

Da 3.ª conferência das Nações Unidas para redução de catástrofes, realizada 

em março de 2015 em Sendai, Miyagi, Japão, saiu um conjunto de recomendações 

que constitui o chamado Quadro de Sendai para redução do risco de catástrofes, 

UNODRR (2015). Naquelas recomendações estabelece-se que as políticas e 

procedimentos para gestão do risco de catástrofe devem basear-se na compreensão 

do risco de catástrofe nas suas múltiplas dimensões de vulnerabilidade, capacidade, 

exposição de pessoas e ativos, características do perigo e do meio ambiente.

Além disso, a governação do risco de catástrofes nos seus diversos níveis - nacional, 

regional e global - é muito importante para uma gestão eficaz e eficiente do risco de 

catástrofe. Para tal são necessários visão clara, planeamento, competência, liderança 

e coordenação dentro e através dos diversos sectores, bem como a participação das 

partes interessadas relevantes.

O investimento público e privado na prevenção e redução do risco de 

catástrofes através de medidas estruturais e não estruturais são essenciais para 

melhorar a resiliência económica, social, sanitária e cultural, quer de pessoas 

individualmente, quer de comunidades ou países. Além disso, as medidas 

estruturais e não estruturais associadas àqueles investimentos contribuem também 

para a resiliência dos ativos económicos e do meio ambiente desses países. Tais 

investimentos podem ser o motor da inovação, crescimento económico e criação 

de empregos.

O crescimento constante do risco de catástrofes, incluindo o aumento da 

exposição de pessoas e ativos económicos, combinado com as lições aprendidas 

em desastres passados, sugerem a necessidade de reforçar ainda mais a preparação 

para a resposta a catástrofes promovendo a implementação de ações antes dos 

acontecimentos e integrando a redução do risco de catástrofes na preparação para 

a resposta a catástrofes. Tal contribuirá para garantir a instalação das capacidades 

necessárias para uma resposta e recuperação eficazes a todos os níveis. 

Catástrofes passadas mostraram que as fases de recuperação, reconstrução e 

reabilitação, que necessitam ser preparadas bem antes da ocorrência da catástrofe, 

são uma oportunidade crítica para “Reconstruir melhor”, nomeadamente através da 
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inclusão da redução do risco de catástrofe em medidas de desenvolvimento, o que 

torna as nações e as comunidades mais resilientes face a catástrofes.

Hallegatte et al. (2019) chama a atenção para a oportunidade e a necessidade de 

construir e manter infraestruturas capazes de fornecer serviços não só fiáveis, mas 

também resilientes. Aquela publicação foca-se nos seguintes serviços de infraestruturas:

•	 Abastecimento de água potável e saneamento;

•	 Energia;

•	 Transportes;

•	 Telecomunicações.

Em países em vias de desenvolvimento, falhas no serviço de infraestruturas 

críticas são um problema frequente. Quando uma infraestrutura crítica falha, 

isso põe em risco o funcionamento das empresas, a criação de emprego e o 

desenvolvimento económico. 

O crescimento demográfico e as alterações climáticas, que levam a um aumento 

da frequência e intensidade de desastres naturais, tornam a necessidade de adaptação 

e de investimento em resiliência uma prioridade. Aqueles autores referem que, em 

países com rendimentos médios a baixos, as interrupções nos serviços associados 

àquelas infraestruturas têm um custo anual para as empresas superior a 300 mil 

milhões USD, enquanto os impactos diretos anuais para as populações ultrapassam 

90 mil milhões USD.

Hallegatte et al. (2019) refere ainda que ativos de infraestrutura mais resilientes se 

pagam a si mesmo. Com efeito, construir infraestruturas mais resilientes é rentável, 

pois custarão menos a manter ou reparar. Além disso, infraestruturas resilientes não 

só são capazes de fornecer serviços mais fiáveis, mas também de reduzir o impacto 

de catástrofes naturais nas populações e nas economias.

Aquela publicação faz cinco recomendações para promover a existência de 

infraestruturas resilientes:

•	 Focar no básico;

•	 Construir instituições para a resiliência;

•	 Criar regulamentos e incentivos para a resiliência;

•	 Melhorar o processo de tomada de decisão;

•	 Disponibilizar financiamento.
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A primeira recomendação é certamente a mais importante pois ela contempla a 

introdução e aplicação de regulamentos códigos de construção, bem como de regras 

para aquisições públicas, claramente contribuições da engenharia para este processo. 

A existência do referido quadro regulamentar e a respetiva aplicação é a abordagem 

mais simples para melhorar a qualidade dos serviços de infraestruturas, quer no que 

se refere à sua fiabilidade, quer à sua resiliência.

Outra atividade de engenharia contida na primeira recomendação é a criação 

de sistemas adequados para operação, manutenção e resposta pós-acidente das 

infraestruturas. Com efeito, melhorar as condições de operação e manutenção de 

infraestruturas é uma opção que gera sempre benefícios, independentemente do 

que aconteça no futuro, melhorando a resiliência dos ativos críticos e reduzindo os 

custos globais dessas infraestruturas.

Das restantes recomendações, merece destaque a construção de instituições para 

a resiliência, pois contém ações relacionadas com a identificação de infraestruturas 

críticas e a definição de níveis de risco aceitáveis e intoleráveis para as mesmas. Cada 

setor de infraestruturas críticas pode utilizar aqueles níveis de risco para estabelecer os 

regulamentos respetivos e correspondentes medidas de implementação, assegurando 

alguma homogeneidade nos diversos setores. Na definição dos níveis de risco deve 

levar-se em conta o contexto local, especialmente os recursos disponíveis, impondo-

se uma abordagem aberta e participada, para garantir que a gestão do risco é um 

fator de desenvolvimento e não o oposto.

A recomendação de melhorar o processo de decisão também contém 

atividades de engenharia referindo a disponibilização, com acesso gratuito, de 

dados de perigos naturais e mudanças climáticas. Tal abordagem será sempre 

da responsabilidade dos governos dos países, pois é a melhor forma de fornecer 

às entidades reguladoras e aos prestadores de serviços de infraestrutura as 

ferramentas adequadas ao processo de decisão. De igual forma, o desenvolvimento 

das capacidades necessárias para utilizar esses dados em modelos de previsão de 

fenómenos associados àqueles perigos deve ser preocupação do governo, através 

das instituições de ensino superior.

No anexo de Hallegatte et al. (2019) listam-se as opções de engenharia para 

melhorar a resiliência de vários ativos dos quatro tipos de infraestruturas críticas 
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referidas atrás. Num exemplo relacionado com o setor da água pode constatar-se que 

a utilização, nas condutas de distribuição de água, de juntas flexíveis com maiores 

rotações e deslocamentos admissíveis consegue reduzir, para sismos com magnitude 

de 7, a probabilidade de falha de 0,7 para 0,4 (Tabela I), com um aumento de 

custo de 20%.

Fonte: Adaptado de Hallegatte et al., 2019. Source: Adapted from Hallegatte et al., 2019.

TaBeLa I ‑ Opções de engenharia para melhorar a resiliência de condutas de distribuição 
de água

Table I - Engineering options to improve the resilience of water distribution pipes.

Alterações climáticas

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019 (PCM, 2019) aprova 

o programa de ação para a adaptação às alterações climáticas. Nela estão listados 

os principais impactos e vulnerabilidades do território português às alterações 

climáticas:

•	 Aumento da frequência e da intensidade de incêndios rurais;

•	 Aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor;

•	 Aumento da frequência e da intensidade de períodos de seca e de escassez 

de água;

perigo natural

componente

Sistema / componente crítico probabilidade  
de falha

custo 
adicional 

(incluindo o 
controle de 
qualidade)

perigo Intensidade Melhoria de 
engenharia

Melhoria de  
qualidade

Linha 
de 

base
Melhorada

Sismos
Mw 7  
PGA 0.4g

Junções
Limiar mais alto 
no projeto sís-
mico

Substituir as junções por 
junções flexíveis com 
maiores capacidades de 
deslocamento e rotação

0.7 0.4 0.2

Liquefação
Evento 
notável

Junções e 
uniões

Limiar mais alto 
para o desloca-
mento perma-
nente do solo

Substituir as junções e 
uniões para acomodar 
deslocamentos diferenciais 
e rotações muito grandes 

0.7 0.4 0.55

Inundações
Evento 
notável

Condutas

Limiar mais alto 
para grandes des-
locamentos das 
condutas

Manter as condutas 
cheias com água para 
limitar os efeitos da im-
pulsão hidrostática

0.2 0.1 0.02
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•	 Aumento da suscetibilidade à desertificação;

•	 Aumento da temperatura máxima;

•	 Aumento da frequência e da intensidade de eventos de precipitação extrema;

•	 Subida do nível das águas do mar;

•	 Aumento da frequência e da intensidade de fenómenos extremos que 

provocam galgamento e erosão costeiros.

Destes impactos vale a pena destacar a subida do nível do mar, estimando-se 

que, até ao fim do século XXI, seja superior a 0,5 m, podendo atingir valores da 

ordem de 1 m acima do nível de 1990.

Essas previsões resultam de cenários de evolução da produção dos chamados 

gases com efeito de estufa. Nos últimos exercícios realizados consideraram-se as 

chamadas trajetórias de concentração representativas. O cenário mais gravoso 

para Portugal corresponde à trajetória de concentração representativa 8,5 na 

qual as emissões de gases com efeito de estufa continuam a aumentar ao longo 

do século XXI atingindo um forçamento radiativo de 8,5 Wm-2. Para aquela 

trajetória de concentração representativa, as previsões para Portugal continental 

de variação da temperatura média, no intervalo 2071 a 2100, em relação à 

normal climatológica do período de 1971 a 2000, mostram que temperatura 

média pode aumentar quase 5ºC, especialmente no verão e no interior do país 

(fig. 2). Estas temperaturas elevadas irão refletir-se no aumento de dias muito 

quentes (com temperaturas superiores a 35ºC), no aumento do número de noites 

tropicais (temperatura mínima superior a 25ºC) e em ondas de calor mais longas 

e frequentes.

Apesar de haver uma maior incerteza quanto aos cenários de precipitação, 

prevê-se, para a mesma trajetória de concentração representativa, uma redução 

importante dos valores anuais em todo o território de Portugal continental, 

registando, para o final do século, perdas entre 10% e 50% na primavera, verão e 

outono. Além disso prevê-se um aumento do número de eventos de precipitação 

extrema. Desta forma, é expectável que a variabilidade sazonal da precipitação 

aumente, acontecendo o mesmo à duração da estação seca que se estenderá do 

verão para a primavera e outono. 
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Para caracterizar os episódios de precipitação extremas nos cenários de alterações 

climáticas, Mendes e Oliveira (2012) focaram-se na precipitação diária máxima 

anual. Tal como nos casos anteriores, utilizaram resultados de vários modelos 

climáticos considerando sempre um modelo global como fornecedor de informação 

para um modelo regional.

Os resultados dos modelos que melhor reproduzem a precipitação diária 

máxima anual sugerem um aumento dos valores desta precipitação para um período 

de retorno de 100 anos que em algumas zonas do país pode atingir 50% em relação 

aos valores atuais.

fig. 2 ‑ Anomalias da temperatura média anual em Portugal Continental em relação à 
normal climatológica do período 1971-2000 para o período 2071-2100 e para a trajetória 

de concentração representativa 8.5 (Fonte: PCM, 2019).
Fig. 2 - Anomalies in the average annual temperature in mainland Portugal in relation to 
the climatological normal of 1971-2000 for the 2071-2100 period and the representative 

concentration pathway 8.5 (Source: PCM, 2019).

Lamentavelmente, não foi possível estabelecer a bondade dos modelos para 

durações da precipitação inferiores a um dia, algo que seria interessante para 

a definição de cheias em meios urbanos, nomeadamente para a avaliação da sua 

frequência e intensidade.
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Cheias em meios urbanos

Neste domínio, o que se espera venha a ser a abordagem mais comum ao controlo 

de cheias em meios urbanos passa pela chamada gestão avançada dos sistemas de 

drenagem. Tal gestão envolve uma combinação de soluções estruturais com o 

chamado controlo do escoamento na origem. É também considerada a instalação 

de equipamento de monitorização e controlo do escoamento e a modelação e 

gestão em tempo real dos caudais, para aproveitar as potencialidades dos sistemas 

de drenagem.

A exploração ativa dos sistemas de drenagem só é possível com o conhecimento 

detalhados desses sistemas, ao qual se junta a planificação adequada de intervenções 

de projeto, construção e manutenção dos sistemas de drenagem.

As soluções de controlo do escoamento na origem procuram promover a 

detenção e a infiltração da precipitação, procurando reduzir a extensão e dimensão 

das infraestruturas para transporte a destino final das águas pluviais. Estas soluções, 

que incluem coberturas verdes, pavimentos de retenção, valas de infiltração, 

desvio de escoamento para canteiros no passeio ou drenos subterrâneos devem ser 

consideradas na fase inicial do planeamento urbano, incidindo preferencialmente 

em zonas urbanas ainda pouco consolidadas e impermeabilizadas.

A implementação destas medidas de controlo na origem necessita do 

enquadramento de políticas de gestão do território e implica a intervenção conjunta 

de, entre outros, engenheiros, arquitetos e paisagistas. Importa referir que, com 

estas soluções, se passa de uma solução baseada em coletores - que vai agregando os 

caudais entrados na rede - para um conjunto soluções diversificadas que subtraem 

caudal à rede. Existem diversas alternativas comparativas de controlo na origem do 

ponto de vista da utilização do volume de água armazenado na recarga de aquíferos 

ou na rega, bem como da contribuição paisagística de cada alternativa ou de outras 

funções e utilizações complementares (Tabela II).
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O plano geral de drenagem de Lisboa 2016-2030

Nos dias 22 de setembro e 13 de outubro de 2014, ocorreram dois episódios 

de precipitação intensa na região de Lisboa que originaram inundações em zonas 

da cidade de Lisboa reconhecidas pelo município como vulneráveis a inundações. 

Os valores máximos locais de precipitação com duração inferior a 1 hora 

observados nesses dois dias correspondem a períodos de retorno entre 20 e 50 anos 

(Guerreiro et al., 2015). No dia 13 de outubro, foi possível medir o caudal junto à 

ETAR de Alcântara tendo-se registado aí valores superiores a 110 m3 s-1 e atingido 

o limite de registo do sensor de velocidades aí existente (10 m s-1).

Para evitar a repetição desses problemas foi estabelecido o plano geral de 

drenagem de Lisboa que preconiza a construção de dois túneis, ambos com 5,5m 

de diâmetro (fig. 3).

Fonte: Adaptado de Azzout et al., 1994 / Source: Adapted from Azzout et al., 1994.

TaBeLa II ‑ Comparação das diversas soluções para controlo do escoamento na origem.
Table II - Comparison of several solutions for flow control at source.

Técnica

contribuição
Utilizacões e funções comple‑

mentaresRecarga de aquíferos 
e/ou rega paisagística

Trincheira de infiltração Contribuição para o 
equilíbrio do ecosistema Agradável -

Trincheira de retenção Não Agradável -

Pavimentos de infiltração 
com estrutura reservatório

Contribuição para o 
equilíbrio do ecosistema Não Diminuição da projeção e lençóis 

de água, aquaplanagem, ruídos de 
rolamento (para velocidades de 50 
km/h), melhoria da visibilidade 
da sinalização horizontal

Pavimentos de retenção com 
estrutura reservatório Não Não

Bacia de infiltração Contribuição para o 
equilíbrio do ecosistema Zonas de lazer 

e recreio

Possibilidade de reutilização de 
materiais de escavação

Bacia de retenção seca Não

Bacia de detenção de nível 
permanente

Contribuição para o 
equilíbrio do ecosistema

Zona de 
passeio

Bacia enterrada de infiltração Contribuição para o 
equilíbrio do ecosistema Não
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O primeiro tem cerca de 5 km de comprimento e liga Monsanto, na zona de 

Campolide, a Santa Apolónia atravessando os coletores da Avenida da Liberdade 

e da Avenida Almirante Reis, pontos onde está prevista a construção de poços de 

interceção. A construção destes poços será difícil e de grande impacto social por 

estarem localizados no centro da cidade, onde não há muito espaço disponível, e 

pela proximidade dos túneis do metro. Os últimos 200 m deste coletor, na zona de 

Santa Apolónia, serão executados a céu aberto e terão um alargamento para reduzir 

a velocidade do escoamento no ponto de descarga, que fica próximo do terminal de 

cruzeiros de Santa Apolónia. 

O segundo túnel tem cerca de 1 km de comprimento e liga a zona de Chelas 

ao Beato. Nesta obra os constrangimentos mais importantes estão associados à 

travessia do porto de Lisboa com a abertura de vala para a estrutura de descarga no 

rio Tejo e ao eventual desvio de duas condutas de abastecimento de água, com 1000 

mm e 600 mm de diâmetro, na mesma zona.

fig. 3 ‑ Traçado em planta dos túneis Monsanto-Santa Apolónia e Chelas-Beato 
(linhas a vermelho, adaptado de Guerreiro et al., 2015).

Fig. 3 - Plan layout of the Monsanto-Santa Apolónia and Chelas-Beato tunnels 
(red lines, adapted from Guerreiro et al., 2015).
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Estão também previstas intervenções de controlo na origem com a criação de 

bacias de infiltração / retenção na Ameixoeira e no Alto da Ajuda (1200 a 1500 m3), 

bem como a construção de uma trincheira de infiltração na zona do Alto do Duque 

(200 m3), a montante de Belém. 

Por último, está contemplada a criação de um sistema de monitorização dos 

caudais na rede e de aviso em situações extremas.

Avaliação do risco em zonas costeiras portuárias

Uma característica comum das zonas costeiras e portuárias é a presença quase 

constante da agitação marítima. Não será por isso surpresa que uma das causas de 

perigo mais frequentes nessas zonas seja a agitação marítima.

Um dos fenómenos associados aos efeitos da agitação marítima em portos e 

zonas costeiras é o galgamento que corresponde ao transporte de uma massa de 

água sobre o coroamento das estruturas de proteção costeira ou portuária causado 

pela agitação marítima. Aquela massa de água pode causar danos a transeuntes 

que se desloquem num passeio marítimo, ao pessoal do porto que se desloque no 

coroamento de quebra-mares, à carga armazenada temporariamente nessa zona ou 

até a navios amarrados junto a essa estrutura de proteção portuária. 

Este é um assunto premente em Portugal, dada a severidade do clima de agitação 

marítima, a extensão da sua costa, a concentração da população e das atividades 

económicas na zona costeira e a importância dos portos para a economia nacional.

É, portanto, importante:

•	 Prever situações perigosas em zonas costeiras e portuárias; 

•	 Alertar as entidades responsáveis sempre que uma emergência é prevista; 

•	 Estabelecer mapas de risco para um planeamento correto.

Surge assim o interesse do desenvolvimento do sistema HIDRALERTA (Fortes 

et al., 2015) que lida com aquelas vertentes no que se refere aos galgamentos e 

inundações provocados pela agitação marítima. O sistema é também capaz de 

avaliar a os efeitos da agitação marítima na navegação, isto é, na entrada e saída de 

navios nos portos e no comportamento de navios amarrados.
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O funcionamento do sistema HIDRALERTA, no que se refere ao fenómeno do 

galgamento, pode ser ilustrado através de um diagrama de blocos (fig. 4).

Começa-se com a definição do regime de agitação marítima incidente na zona de 

interesse recorrendo a dados obtidos in situ e/ou a resultados de modelos numéricos 

de propagação de ondas.

Depois, calcula-se a resposta da estrutura em termos de caudal médio galgado, 

durante o estado de agitação. Neste âmbito, utilizam-se as fórmulas empíricas ou 

ferramentas baseadas em redes neuronais do EurOtop 2018 (van der Meer et al., 

2018) para determinar o valor médio, durante o estado de agitação, do caudal 

médio galgado por unidade de comprimento de crista da estrutura. Importa referir 

que estas ferramentas definidoras da relação causal entre a agitação marítima e os 

galgamentos, são as mesmas utilizadas na verificação da segurança de estruturas 

marítimas ao galgamento.

Na avaliação do grau do risco associado ao galgamento começa-se por 

estabelecer o grau de probabilidade da ocorrência de valores de caudal médio 

galgado que excedam os limites pré-estabelecidos. É também necessário qualificar 

fig. 4 ‑ Diagrama de blocos do sistema HIDRALERTA.
Fig. 4 - Block diagram of the HIDRALERTA system.

IV ‐SISTEM
A D

E ALERTAIII  – AVALIAÇÃO DO RISCO

AVALIAÇÃO DO RISCO
Mapas de risco

AVALIAÇÃO DO RISCO
Mapas de risco

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIAPROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

CONSEQUÊNCIASCONSEQUÊNCIAS

AVALIAÇÃO
 D
E 

DAD
O
S

AVALIAÇÃO
 D
E 

DAD
O
S

PLATAFO
RM

A D
E

IN
TERAÇÃO

/ U
TILIZAD

O
R

PLATAFO
RM

A D
E

IN
TERAÇÃO

/ U
TILIZAD

O
R

II  – GALGAMENTO / INUNDAÇÃO

ÁREAS PORTUÁRIAS
NN_OVERTOPPING2
ÁREAS PORTUÁRIAS
NN_OVERTOPPING2

ÁREAS COSTEIRAS
Fórmulas Empíricas
ÁREAS COSTEIRAS
Fórmulas Empíricas

I  – CARATERÍSTICAS DE AGITAÇÃO MARÍTIMA
WW IIIWW III

MODELOS NUMÉRICOS – SWAN e DREAMS
PREVISÃO DE 72 HORAS  /  SÉRIES TEMPORAIS  LONGAS 

MODELOS NUMÉRICOS – SWAN e DREAMS
PREVISÃO DE 72 HORAS  /  SÉRIES TEMPORAIS  LONGAS NAVGEMNAVGEM

XTIDEXTIDE



217

as consequências da ocorrência de galgamentos, resultando o grau de risco do 

produto dos graus atribuídos à probabilidade e às consequências da ocorrência 

de galgamentos.

Quando se processa previsões da agitação marítima para os próximos dias, é 

possível avisar com antecedência as partes interessadas do sistema relativamente 

à ocorrência de situações perigosas, como se ilustra com a visualização de alguns 

resultados do HIDRALERTA na avaliação dos galgamentos no porto de São Roque 

do Pico, na ilha do Pico (fig. 5). Este porto fica na costa norte da ilha e é protegido 

por um quebra-mar com 220 m de comprimento e com o coroamento cerca de 5 

m acima do nível médio do mar. Os vários gráficos mostram resultados de modelos 

numéricos para o dia 2 de outubro de 2019, altura em que o furacão Lorenzo 

atingiu o arquipélago dos Açores. 

Em rigor trata-se da previsão para as 06:00 aquele dia gerada a partir do modelo 

global WAM (WAMDI Group, 1988). Com base nos resultados desse modelo em 

pontos da grelha de cálculo próximo do grupo central dos Açores utiliza-se o modelo 

numérico SWAN (Booij et al., 1999) para prever a agitação marítima para o mesmo 

instante em pontos mais próximos do porto de São Roque do Pico. Esses resultados 

permitem a determinação, com o modelo Dreams (Fortes, 2002), das características 

da agitação marítima junto ao quebra-mar e no interior da bacia abrigada. Usando a 

ferramenta baseada no resultado de redes neuronais NN_OVERTOPPING2 (Coeveld 

et al., 2005) pode então estimar-se o caudal médio galgado nesse instante e caracterizar 

a situação de alerta em relação a galgamentos na zona do porto de São Roque do Pico. 

Ponto merecedor de destaque nesta previsão é a difração da agitação marítima 

em torno da ilha do Pico. Com efeito, embora os resultados do modelo WAM 

mostrem agitação incidente na ilha do Pico vinda do Sudoeste, a difração leva a 

agitação a rodar no canal de São Jorge e incidir no porto de São Roque com a 

orientação de Leste, como pode ver-se nas previsões do SWAN e do DREAMS.

Embora se trate de agitação difratada, logo de menor altura significativa do que 

a incidente na costa oeste da ilha do Pico, onde está o porto de Madalena do Pico, 

a previsão mostrou que era possível a ocorrência de galgamentos na extremidade do 

quebra-mar de São Roque do Pico com intensidade suficiente para originar a emissão 

de alerta para pessoal do porto e para equipamentos colocados no quebra-mar.
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fig. 5 ‑ Resultados das várias componentes do sistema HIDRALERTA para o porto de São 
Roque do Pico no dia 2 de outubro de 2019.

Fig. 5 - Results from the several components of the HIDRALERTA system for São Roque do Pico 
port on 2 October 2019.
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Na parte inferior da figura 5 aparecem os resultados de outra componente do 
sistema HIDRALERTA, relacionada com a navegação (Pinheiro et al., 2018), que 
está em desenvolvimento e que resultou da ocorrência de dois acidentes graves com 
navios ferry na ilha do Pico e da necessidade de prevenir situações futuras similares. 
O primeiro ocorreu em novembro de 2014 quando o navio ferry Gilberto Mariano 
arrancou um cabeço de amarração do porto de São Roque do Pico que acabou por 
atingir mortalmente um dos passageiros desse navio. Na sequência de vários estudos 
realizados sobre o comportamento do navio ferry amarrado naquele porto, foi decidido 
substituir os cabeços de amarração de 30 tonf instalados nos quatro portos visitados pelo 
navio por cabeços de amarração de 50 tonf, com um custo de 500 mil euros.

O segundo acidente ocorreu em janeiro de 2018, quando outro navio ferry, agora 
o Mestre Simão encalhou ao entrar no porto da Madalena do Pico. Não houve vítimas 
a lamentar, mas o navio ficou inutilizável. Neste caso, o navio tentou entrar no porto 
com agitação marítima que quase certamente tornava a manobra impossível.

Os dois acidentes ocorreram com navios que vieram substituir as embarcações 
mais pequenas que costumavam realizar as viagens entre as ilhas do Faial, Pico e São 
Jorge. Para os utentes deste serviço, bem como para os pilotos dos novos navios, 
não faz sentido que uma embarcação mais moderna e maior que as antigas não seja 
capaz de realizar aquelas viagens em quase todos os estados de mar. Os acidentes 
mostraram que tal princípio é errado e pode ser fatal. 

Um dos pontos interessantes desta nova componente do sistema HIDRALERTA, 
que leva em conta o comportamento de navios em manobra e amarrados, é tornar 
claro para todas as partes interessadas que existem condições de agitação marítima que 
tornam impossível a realização do serviço de transporte marítimo entre aquelas ilhas.

Conclusão

A concentração das populações em aglomerados urbanos levou à necessidade 
de criação de um conjunto de infraestruturas, usualmente designadas por 
infraestruturas críticas, que garantem não só a salubridade das condições de vida 
nesses aglomerados, mas também a mobilidade dos habitantes e o abastecimento de 

bens essenciais à sobrevivência das populações.
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Atualmente, mais importante que assegurar a resistência do aglomerado urbano 

a um eventual invasor, importa garantir a sua sobrevivência a catástrofes naturais. 

Em rigor, face ao carater aleatório destas solicitações, em vez de uma solução capaz 

de resistir a tudo, pretende-se que, uma vez terminadas essas solicitações extremas, 

eventuais estragos causados pelas mesmas não impeçam o restabelecimento, em 

tempo útil, das atividades normais da população.

Embora esta capacidade para voltar a funcionar de forma aceitável dependa da 

própria organização social dos aglomerados urbanos, mostrou-se nesta comunicação 

que há componentes fundamentais que resultam de atividades de engenharia.

Agradecimentos

Os autores manifestam o seu agradecimento aos projetos To-SEAlert - Wave 

overtopping and flooding in coastal and port areas: Tools for an early warning, emer-

gency planning and risk management system, Ref. PTDC/EAM-OCE/31207/2017 

e BSAFE4SEA - Breakwaters SAFEty control through a FORecast and decision 

support SystEm Analysis, Ref. PTDC/ECI-EGC/31090/2017 e EW Coast–Early 

warning system for coastal risks induced by storms, Ref. ALG LISBOA 01 145 

FEDER 028657. 



221

Bibliografia

Booij, N., Ris, R .C. & Holthuijsen, L .H. (1999). A third-generation wave model for coastal regions, 
Part I, Model description and validation. J. Geoph. Res., C4, 104, 7649-7666.

Coeveld, E. M., Van Gent, M. R. A. & Pozueta, B. (2005). Neural Network: Manual 
NN_OVERTOPPING2. CLASH: Workpackage 8. Delft: WL Delft Hydraulics.

IPQ (2018). Gestão do risco; Linhas de orientação. NP ISO 31000:2018. Caparica: Instituto Português 
da Qualidade.

Fortes, C. J. E. M., Reis, M. T., Poseiro, P., Santos, J. A., Garcia, T., Capitão, R., Pinheiro, L., Reis, R., 
Craveiro, J., Lourenço, I., Lopes, P., Rodrigues, A., Sabino, A., Araújo, J. P., Ferreira, J. C., Silva, S. F., 
Raposeiro, P., Simões, A., Azevedo, E. B., Reis, F. V., Silva, M. C., e Silva, C. P. (2015). Ferramenta 
de Apoio à Gestão Costeira e Portuária: o Sistema HIDRALERTA, in: Atas do VIII Congresso sobre 
Planeamento e Gestão das Zonas Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa, Universidade de Aveiro.

Guerreiro, A., Monteiro, A., Ferreira, F., Braunschweig, F., Simões, J., Guimarães, J., Matos, J. S., 
Estudante, M., Pinheiro, M., Ribeiro P., Oliveira, R.P., Leboeuf, Y. e Fernandes Z. (2015). Plano de 
drenagem de Lisboa. 2016-2030. Lisboa: Câmara Municipal, Hidra, Engidro, Bluefocus.

Hallegatte, S., Rentschler, J. & Rozenberg, J. (2019). Lifelines. The resilient infrastructure opportunity. 
Washington: The World Bank Group.

Mendes, A. e Oliveira, R. P. (2012). Conseguem os modelos climáticos simular a precipitação diária 
máxima e a precipitação horária máxima em Portugal Continental? 11.º Congresso da Água, Porto, 
6 a 8 de fevereiro.

PCM – PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS (2019) Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 130/2019. Aprova o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas. Diário da 
República, 1.ª série, 147:10-45.

Pinheiro, L. V., Fortes, C. J. E. M. & Santos, J. A. (2018). Risk analysis and management of moored 
ships in ports. Proceedings of the 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic 
Engineering, OMAE2018, June 17-22, Madrid, Spain

UNODRR (2015) Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Genebra: United Nations 
Office for Disaster Risk Reduction.

Van der Meer, J. W., Allsop, N. W. H., Bruce, T., De Rouck, J., Kortenhaus, A., Pullen, T., Schüttrumpf, 
H., Troch, P. & Zanuttigh, B. (2018). EurOtop, 2018. Manual on Wave Overtopping of Sea 
Defences and Related Structures. An overtopping manual largely based on European research, but 
for worldwide application. www.overtopping-manual.com





o papeL do INSTITuTo daS fLoreSTaS e 

CoNSerVaÇÃo da NaTureZa, Ip-ram Na 

mITIgaÇÃo doS rISCoS NaTuraIS

THe roLe of THe INSTITuTe for foreSTS 

aNd NaTure CoNSerVaTIoN,  Ip-ram 

IN mITIgaTINg NaTuraL rISKS

Manuel filipe
Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IFCN IP-RAM (Portugal)

manuel.filipe@madeira.gov.pt

Resumo: A proteção da floresta contra fenómenos meteorológicos extremos 

reveste-se de primordial importância, pelas implicações económicas, 

sociais, ecológicas e paisagísticas, com maior impacto numa Região 

Insular, isolada, com território exíguo e dependência do exterior, e 

que apresenta condicionantes na sua capacidade adaptativa, sendo 

particularmente vulnerável aos impactes das alterações climáticas.

A erosão hídrica e as cheias constituem um grave problema na RAM, 

cuja frequência e magnitude urge mitigar. Estes fenómenos resultam 

de uma combinação de fatores como sejam a orografia da Região, 

o tipo de solos, a tipologia de coberto vegetal e as características da 

malha urbana e da rede de infraestruturas.

Neste sentido, importa definir medidas de gestão que promovam as 

taxas de infiltração de água no solo e o controlo do escoamento su-

perficial, de modo a reduzir os riscos de erosão e de cheias na Região. 

A observação destas medidas favorecerá, portanto, a sustentabilidade 
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das atividades económicas e a conservação do ambiente, permitindo 

ainda a redução de danos de natureza material e humana. Deste modo, 

a ação do IFCN, IP-RAM visa promover a mitigação destes impactos 

tendo para tal efeito executado, ao longo dos últimos anos, projetos 

que visam a rearborização e beneficiação dos espaços florestais, loca-

lizados a montante da malha urbana.

As intervenções realizadas privilegiaram os locais de elevado risco de 

erosão ou de cheias, tendo-se optado por composições florestais que 

promovam a infiltração da água, reduzam o escoamento superficial 

e possuam uma elevada capacidade de proteção do solo, reduzindo 

assim o risco de cheias e de erosão dos solos.

Para além do referido, o fenómeno que tem, igualmente, vindo a gerar, 

ao longo das últimas décadas, elevados prejuízos materiais e ambientais 

na RAM são os incêndios florestais. Assim a ação do IFCN, IP-RAM 

promove a adoção de medidas de silvicultura preventiva, gestão ativa 

de combustíveis, alteração da paisagem através da constituição de 

núcleos de vegetação com espécies de caráter higrófilo, promoção de 

uma gestão florestal ativa, aumento da vigilância, a sensibilização e a 

formação da População são abordagens que poderão contribuir para 

uma gestão eficaz do território. 

A globalidade destas ações objetiva no aumento da resiliência a per-

turbações devastadoras, como são os grandes incêndios e as aluviões 

com maior adaptabilidade às alterações climáticas.

palavras ‑chave: Gestão florestal, incêndios, vigilância e prevenção.

Abstract: Protecting the forest against extreme meteorological phenomena is of 

paramount importance due to the economic, social, ecological, and 

landscape implications, with significant impact in an isolated Island 

Region that does not have much territory and is dependent on the 

outside, and which has constraints on its ability to adapt since it is 

particularly vulnerable to the impacts of climate change.
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Water erosion and floods are a serious problem in the Autonomous 

Region of Madeira (ARM), whose frequency and magnitude need 

to be mitigated. These phenomena result from a combination of 

factors such as the Region's orography, the type of soil, the type 

of vegetation cover, and the characteristics of the urban fabric and 

the infrastructure network.

It is important to define management measures that improve water 

infiltration rates in the soil and control of runoff in order to reduce 

the risks of erosion and floods in the Region. Observing these 

measures will therefore favour the sustainability of economic activities 

and the conservation of the environment, while also reducing material 

and human damage. Thus, the IFCN, IP-RAM aims to mitigate 

these impacts. For this purpose, it has carried out projects over the 

last few years aimed at the reforestation and improvement of forest 

stands located upstream of the urban network.

These interventions favoured places at a high risk of erosion 

or flooding, selecting forest compositions that promote water 

infiltration, reduce runoff and have a high capacity for soil protection, 

thus reducing the risk of floods and soil erosion.

In addition to the above, the phenomenon that has also been 

generating, over the past few decades, high material and environ-

mental damage in RAM is forest fires. So, the IFCN, IP-RAM works 

to secure the adoption of preventive forestry measures that include 

active fuel management, changing the landscape by establishing 

clusters of vegetation with species of a hygrophilic character, 

promoting active forest management, increasing surveillance, 

raising awareness and training of the local communities. All 

these approaches can contribute to an effective management of 

the territory.

All these actions aim to increase resilience to devastating events, such 

as large fires and floods, with greater adaptability to climate change.

Keywords: Forest management, forest fires, surveillance and prevention.
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Introdução

A proteção da floresta contra os incêndios reveste-se de primordial importância, 

pelas implicações económicas, sociais, ecológicas e paisagísticas. 

A marcada tendência registada na RAM para a área ardida encontrar-se 

fortemente dependente das condições meteorológicas poderá indiciar a necessidade 

de melhorar o sistema de prevenção de incêndios florestais, o qual inclui a gestão 

da continuidade espacial dos combustíveis, a alteração da paisagem, a rede de 

vigilância, as acessibilidades aos espaços florestais, a sensibilização e as estratégias e 

meios de combate.

Só através da implementação de um sistema de defesa da Floresta contra 

incêndios (DFCI) ainda mais eficaz e eficiente é que se conseguirá fazer com 

que o território regional não se encontre vulnerável a fenómenos meteorológicos 

favoráveis à ocorrência de grandes incêndios.

Caracterização genérica do clima na Madeira

De modo a realçar que a Madeira está vulnerável a episódios meteorológicos 

extremos com mais frequência, importa caracterizar e analisar as normais climáticas 

da ilha.

Assim e segundo a Normal Climatológica 1961-1990 e de forma resumida, 

temos que a variável temperatura caracteriza-se da seguinte forma:

•	 Temperatura média anual situa-se entre um mínimo de 8 °C às cotas 

superiores (picos mais altos) e 19 °C nas zonas costeiras;

•	 A região do Funchal é a zona mais quente da ilha:

•	 No Inverno, 4 °C nas áreas elevadas e 13 °C na costa;

•	 No Verão, 16 °C nos picos elevados e 23 °C no litoral;

•	 A temperatura média no Porto Santo (18,4 °C) é ligeiramente mais baixa do 

que no Funchal (18,7 °C).

Por sua vez, a variável precipitação caracteriza-se da seguinte forma:

•	 Média acumulada/ano 3400 mm nos picos mais elevados;
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•	 <600 mm no Funchal;

•	 Assimetria Norte-Sul, com bastante mais precipitação, à mesma altitude, na 

costa Norte.

A Madeira, como Região Insular, isolada, com território exíguo e dependência 

do exterior, apresenta algumas condicionantes na sua capacidade adaptativa, sendo 

particularmente vulnerável aos impactes das alterações climáticas.

De uma forma sumária, e segundo os cenários intermédios utilizados para as 

projeções climáticas, prevêem-se as seguintes alterações até final do século XXI:

•	 Aumento da temperatura média entre 1,3 e 3 °C;

•	 Diminuição da precipitação em cerca de 30%;

•	 Aumento do nível do mar entre 35 e 50 cm; contudo, apesar da existência 

de outros estudos científicos que apontam para um valor de 75 cm até 2100;

•	 Possibilidade do aumento de catástrofes naturais.

Impacto das Alterações climáticas no espaço florestal da Madeira

O impacto que as alterações climáticas terão na floresta natural (Laurissilva) e na 

floresta cultivada/produção da ilha da Madeira poderão traduzir-se num aumento 

da produtividade de ambos os tipos de floresta.

Por seu turno, a área potencial de Laurissilva deverá apresentar igualmente uma 

tendência clara para progredir em altitude, sendo esta tendência acompanhada 

pela tendência de contração, também acentuada, da sua área potencial nas cotas 

inferiores. Esta tendência não deverá, no entanto, representar uma clara alteração da 

ocupação do solo até ao final do século, uma vez que o processo de estabelecimento 

de andares de vegetação em altitude é muito lento, resultando principalmente das 

diferenças competitivas entre as espécies na fase de regeneração (alterações nas 

épocas de floração e frutificação, modificações ao nível dos insetos polinizadores e 

variações das taxas de crescimento das plantas jovens poderão alterar as vantagens 

competitivas entre espécies). Dada a atual ocupação das árvores, o facto de estas 

apresentarem considerável longevidade e das alterações climáticas não serem bruscas 

(não devendo, por isso, serem responsáveis diretos por episódios de mortalidade), 
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não é previsível que até ao fim do século se verifiquem alterações significativas na 

área de implantação da floresta Laurissilva. Estas alterações deverão ocorrer numa 

escala de tempo mais alargada, de vários séculos. 

A atual área de floresta Laurissilva irá ficar gradualmente sobre maior pressão 

competitiva nas zonas de transição para a floresta exótica. Assim, no futuro, será 

cada vez mais importante acompanhar de perto o processo da regeneração natural 

das espécies exóticas nas zonas de transição entre a floresta Laurissilva e a floresta 

exótica, sendo provável a necessidade de se proceder ao controlo regular da 

regeneração de espécies exóticas, de modo a não se verificar uma subida do atual 

andar de transição. 

Relativamente aos urzais de Erica spp., a expansão expectável é semelhante 

aos tipos de vegetação analisados anteriormente, verificando-se uma tendência 

de expansão para cotas mais elevadas e uma contração da área potencial nas cotas 

inferiores. Uma vez que estas espécies não possuem novas áreas de expansão 

disponíveis, poderão vir a sofrer uma pressão por parte da floresta Laurissilva 

(em particular da série da Laurissilva temperada do til). Este deverá, portanto, 

constituir outra área de monitorização no futuro, de modo a não levar a uma 

redução da variabilidade de habitats na RAM e, em particular, na zona do maciço 

montanhoso central. 

Relativamente às composições exóticas verificamos tendência a ascender em cota 

podendo afetar os equilíbrios ecológicos da Floresta Laurissilva bem como promover 

um aumento da suscetibilidade à ocorrência de incêndios em zonas anteriormente 

ocupadas por Laurissilva e, verificamos também que este tipo de ocupação poderá 

progredir para zona agora ocupadas por terrenos agrícolas porventura zonas de 

transição e com elevadas cargas de combustível.

Resumindo, importa salientar que a adaptação às alterações climáticas é, 

essencialmente, um processo com temporalidade indefinida, cujo objetivo, é 

melhorar a capacidade de se adaptar às mesmas, diminuindo a vulnerabilidade dos 

sistemas e aumentando a sua capacidade de recuperação.

Assim e de modo a diminuir o impacto das alterações climáticas nas dinâmicas 

da floresta foram definidos um conjunto de medidas preventivas que caminham no 

sentido da mitigação dos seus efeitos.



229

Prevenção de Incêndios

Os incêndios florestais são fenómenos que podem levar à degradação ambiental, uma 

vez que favorecem a substituição de espécies autóctones por espécies invasoras, levando a 

uma redução da qualidade e diversidade de habitats, e expõem o solo a agentes erosivos, o 

que poderá conduzir a uma perda prolongada do potencial produtivo. Por outro lado, os 

incêndios florestais geram elevados prejuízos aos proprietários florestais não só diretamente 

através da destruição de material lenhoso, como indiretamente ao promover o desenvolvi-

mento da população de insetos que se alimentam no floema e/ou lenho das árvores.

Na RAM os incêndios florestais têm afetado essencialmente a ilha da Madeira, 

tendo-se verificado na última década a ocorrência pontual de grandes incêndios 

associados a fenómenos meteorológicos extremos e que foram responsáveis pelo 

consumo de extensas áreas (fig. 1).

De modo a contrariar esta tendência o Instituto das Florestas e Conservação 

da Natureza tem delineada uma estratégia de prevenção assente em três vetores: 

prevenção, vigilância e sensibilização. 

4.1. Prevenção

fig. 1 ‑ Representação cartográfica de incêndios florestais na Ilha da Madeira 
(área superior a 1 ha), de 1 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2017.

Fig. 1 - Map of forest fires on Madeira Island 
(area greater than 1 ha), from 1 January 2006 to 31 December 2017.
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Compartimentação dos espaços florestais através da criação e manutenção 

de zonas de reduzida combustibilidade

Uma das formas de prevenir os incêndios florestais consiste na intervenção 

ao nível da composição e estrutura das manchas vegetais, tornando-as menos 

suscetíveis. Assim foram definidas metodologias de gestão de povoamentos para 

prevenir os incêndios e reduzir a sua dimensão de modo a otimizar todos os recursos. 

Dos vários fatores que cooperam para o perigo de incêndio, a vegetação é o 

único que pode ser manipulado pelo Homem no sentido de minimizar os efeitos 

negativos de um eventual incêndio.

A concretização deste objetivo impôs a definição de zonas “tampão” 

permanentemente alvo de gestão de combustíveis e cuja composição florística 

privilegia a presença de espécies folhosas higrófilas, designadamente de carvalho, 

castanheiro, bétulas, faia europeia e da generalidade das indígenas. 

Estas espécies mantêm o ambiente relativamente húmido e abrigado do vento durante 

o verão pois estão verdes, por isso, ardem com mais dificuldade e, por outro lado, produzem 

uma folhada que ao acumular-se no solo é pouco inflamável e decompõe-se com relativa 

facilidade. Neste tipo de composição florística, frequentemente, os incêndios ou param 

por si só, extinguindo-se ao entrar nas manchas, ou ardem com intensidade baixa sem 

causar danos às árvores e permitindo uma ação de combate mais eficiente.

A instalação deste tipo de povoamento constitui uma boa prática, sempre que as 

condições edafo-climáticas o permitirem, visto reterem humidade e contribuírem 

para retardar e diminuir a intensidade do fogo.  

A criação de faixas de gestão, nos espaços florestais, tem sido prioritária nas zonas que 

apresentam elevadas suscetibilidade e vulnerabilidade à ocorrência de incêndios florestais.

Estas zonas são e deverão ser, preferencialmente, constituídas em estradas e/ou 

caminhos estratégicos para, em caso de incêndio florestal, servirem de apoio ao combate. 

Assim e de modo a se salvaguardar a integridade das populações, infraestruturas e 

património natural foi fundamental definir zonas em que se privilegiou uma gestão ativa 

a fim de: suavizar o grau de severidade e vulnerabilidade; minimizar possíveis efeitos de 

incêndios florestais nas comunidades vegetais e solos; proteger pessoas e bens e diminuir 

o grau de dificuldade de extinção que um incêndio oferece aos meios de combate.
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Pelo exposto e através da análise histórica das ignições que ocorreram na RAM 

nos últimos 20 anos, do tipo de vegetação presente no local, do comportamento 

das estações florestais após cada ocorrência, da suscetibilidade e vulnerabilidade 

a incêndios florestais e das infraestruturas presentes no local, constatamos ser 

essencial definir procedimentos estratégicos que sigam ao encontro da Estratégia 

Florestal Regional, no que concerne a objetivos de recuperação de habitats 

e de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), e das metas propostas no 

Plano Regional de Ordenamento Florestal da RAM, assim consideramos que 

com o modelo estrutural preconizado urgia definir uma intervenção num eixo 

problemático na cidade do Funchal, nomeadamente no Caminho dos Pretos e 

Curral dos Romeiros (fig. 2).

fig. 2 ‑ Área de intervenção Faixa de Gestão de Combustíveis ao Caminho dos Pretos.
Fig. 2 - Intervention area Fuel Management Band of the Caminho dos Pretos
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Área de intervenção

A intervenção está preconizada para uma área de sensivelmente 640 hectares (Tabela I).

  área em ha*
Total 640,8

Privados 208,6
Público com projeto aprovado 33,6

Públicos a elaborar projeto 40,3
Terrenos a adquirir 358,3

TaBeLa I - Áreas Faixa Gestão de Combustíveis ao Caminho dos Pretos.
Table I - Area on the Fuel Management Band of the Caminho dos Pretos.

* Situação verificada em fevereiro 2020.

Floristicamente estamos perante uma superfície que, antes dos incêndios, era 

ocupada, na sua globalidade, por Eucalyptus sp., Acacia sp. e Pinus sp. (em declínio), 

existindo pontualmente algumas folhosas, resinosas e árvores de fruto. A ornamentar 

as bermas do caminho existiam alguns núcleos de Agapanthus.

Estamos perante uma área que foi percorrida em 2010, 2013 e 2016 por 

fogo (fig. 3) tendo sido afetada de forma significativa em termos de área ardida e 

efeitos provocados sobre a vegetação (afetando de forma irreversível a vitalidade da 

globalidade dos espécimes existentes no local).

Intervenções a realizar

O planeamento temporal e a definição dos meios de intervenção assumem uma 

importância acentuada neste tipo de área de intervenção. A sua dimensão, declive, 

altimetria e localização (inserida numa bacia hidrográfica que se desenvolve junto à 

via pública com aglomerados habitacionais ou mesmo algumas habitações isoladas) 

faz com que a intervenção tenha de ser faseada e bem estruturada em termos de Plano 

de Gestão Florestal privilegiando sobretudo as funções de proteção e conservação.

De modo sintético, as intervenções a realizar neste local contemplam a limpeza 

das áreas degradadas através da remoção da biomassa florestal que se encontra 
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tombada e dispersa sobre os terrenos e de toda a vegetação de caracter invasor que 

prolifera no local de forma indiscriminada. 

Os métodos a utilizar na limpeza destas áreas estará condicionado às características 

dos combustíveis presentes no local, e serão planeadas de forma faseada de modo a 

que o solo não deixe de ter proteção física.

Iremos proceder ao adensamento da rede viária florestal estimando que no final da 

intervenção possuamos uma densidade de 100metros de caminhos florestais por hectare.

Todas as áreas intervencionadas irão ser alvo de recuperação florística que privilegia-

rá a introdução de espécies folhosas higrófilas e da generalidade das espécies indígenas, A 

plantação inicial promoverá a instalação de cerca de 1200 árvores por hectare. Ao fim da 

primeira década de instalação serão efetuados os primeiros desbastes corrigindo a densi-

dade inicial do povoamento estes desbastes prolongar-se-ão ao longo de, sensivelmente, 

5 anos, objetivando uma densidade final de cerca de 500/600 árvores por hectare.

fig. 3 ‑ Incêndios que percorreram a Faixa Gestão de  combustíveis ao Caminho dos Pretos.
Fig. 3 - Fires that went through the Fuel Management Band of the Caminho dos Pretos.
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Nas cotas superiores da área de intervenção irão ser criados núcleos de vegetação 

autóctone de carácter pioneiro, designadamente urzes, uveira, faia das ilhas e outra 

vegetação de natureza herbácea, em nichos específicos, que funcionem como polos 

‘perenes’ de disseminação natural, favorecida pela direção dos ventos dominantes locais.

Complementarmente às medidas silvícolas adotadas para o local, proceder-se-á 

ao aumento da disponibilidade de água no local e a sua distribuição estratégica, pelo 

que será construído um tanque com capacidade para armazenar cerca de 1500 m3, 

a partir do qual será instalada uma rede hídrica de combate a incêndios ao longo de 

sensivelmente 9000 metros (fig. 4), com o objetivo de compartimentar os espaços 

florestais através da criação e manutenção de zonas de reduzida combustabilidade, o 

que corresponde a uma intervenção em, sensivelmente, 424 ha, que corresponde a 

889 prédios (Monte, Santa Maria Maior, São Gonçalo e Camacha).

fig. 4 ‑ Localização do reservatório de água e distribuição de hidrantes.
Fig. 4 - Location of the water reservoir and distribution of hydrants.
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Gestão de combustíveis

Avaliação da distribuição da carga de Combustível e aferição do nível de 

combustibilidade e de severidade dos fogos, a fim de podermos:

•	 Executar um planeamento espacial - onde intervir?;

•	 Temporal - quando intervir?;

•	 E quais os processos a utilizar - como intervir?-.

E adotar soluções económica e fisicamente exequíveis, que propiciem a 

minimização dos efeitos dos incêndios.

As soluções adotadas objetivaram na:

•	 Alteração da estrutura dos povoamentos, nomeadamente através de desbastes 

para quebrar a continuidade horizontal, em possíveis cenários de incêndios 

de copas;

•	 Realização de desramações, ao nível dos primeiros ramos, a fim de quebrar 

continuidade vertical (fot. 1);

•	 São beneficiados anualmente cerca de 200 km de caminhos florestais (fot. 2). 

Sendo criadas faixas de gestão de combustível nas bermas dos caminhos florestais;

•	 Redução da carga de combustível nas Serras da Calheta – Fogo Contro-

lado (fig. 5).

Vigilância

A vigilância e deteção de incêndios é uma operação fundamental no âmbito 

do sistema de DFCI, uma vez que possibilita a rápida deteção de ignições e o seu 

combate numa fase inicial. Desta forma, diminui-se a probabilidade de um incêndio 

tomar proporções incontroláveis, o que se traduz na diminuição da área ardida e na 

redução dos meios de combate necessários para a sua supressão.

Assim durante os períodos do ano em que as condições meteorológicas sejam 

favoráveis à ocorrência de incêndios de grandes dimensões (de acordo com o índice 

meteorológico de risco de incêndio), as ações de vigilância deverão compreender não 

só uma intensificação das ações de vigilância móvel nos locais de maior suscetibilidade 
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fot. 2 ‑ Beneficiação de rede viária florestal.
Photo 2 - Improvement of the forest road network.

fig. 5 ‑ Áreas de aplicação de Plano de Fogo Controlado nas Serras da Calheta.
Fig. 5 - Areas in the Serras da Calheta where the Controlled Fire Plan was applied.

fot. 1 ‑ Quebra de continuidade vertical de combustível.
Photo 1 - Vertical fuel continuity break.
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a incêndios, como também compreender ações de vigilância fixa recorrendo às torres 

de vigilância atualmente disponíveis como tem acontecido nos últimos anos.

O reforço das ações de vigilância é uma matéria de fulcral importância, uma vez 

que os incêndios florestais tornam-se de muito difícil controlo quando a frente de 

chamas atinge uma grande intensidade e extensão.

Assim, foram ativadas as torres de vigilância fixa cuja ação é complementada 

por ações de vigilância móvel, com especial incidência nas zonas de elevada 

suscetibilidade (áreas cujo somatório dos três níveis mais graves de suscetibilidade 

ultrapassem os 35%).

Deste modo e de forma a complementar a rede de vigilância fixa existente na 

RAM o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM estabeleceu 

uma rede de Locais Estratégicos de Estacionamento (pontos no território onde se 

considera ótimo o posicionamento de unidades de 1.ª intervenção, garantindo o 

objetivo de máxima rapidez nessa intervenção) que visam intensificar as ações de 

vigilância móvel nos locais de maior suscetibilidade a incêndios.

No que se refere a esta matéria de vigilância o Instituto das Florestas e 

Conservação da Natureza, IP-RAM possui o Corpo de Polícia Florestal da Região 

Autónoma da Madeira que foi pioneiro a nível nacional na utilização de novas 

tecnologias na prevenção a incêndios florestais, nomeadamente na utilização de 

Drones, tendo-se obtido resultados francamente satisfatórios (fig. 6).

Zonas sensíveis do ponto de vista da Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(DFCI)

A rede de pontos para efetuar a vigilância móvel foi estabelecida tendo por base 

as zonas sensíveis do ponto de vista da Defesa da Floresta Contra Incêndios.

Estas consistem em áreas que apresentam cumulativamente elevada 

suscetibilidade a incêndios florestais e onde os tempos médios de chegada das forças 

de primeira intervenção mostram ser significativamente superiores a 20 minutos.  

As áreas sensíveis, do ponto de vista da DFCI, são cartografadas através da 

utilização de uma fórmula (fig. 7) que permite aferir essa sensibilidade.
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fig. 6 ‑ Vigilância móvel efetuada pelo Corpo de Polícia Florestal da RAM.
Fig. 6 - Mobile surveillance carried out by the Corpo de Polícia Florestal [Forestry Police Corps] 

of the Autonomous Region of Madeira.

fig. 7 ‑ Cálculo das zonas sensíveis do ponto de vista da Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI).
Fig. 7 - Calculation of sensitive areas from the point of view of Forest Fire Protection (FFP)

Normalmente para se obter a carta de suscetibilidade só são tidos em 

consideração o tipo de ocupação e os declives, contudo e dada a marcada variação 

no teor de humidade dos combustíveis nas encostas norte e sul, introduziu-se como 

componente adicional a exposição dominante. 

Na definição das zonas particularmente sensíveis à ocorrência de incêndios 

florestais consideraram-se todas as áreas cujo tempo potencial para ações de primeira 

intervenção é superior a 20 minutos. 

Deste modo e através da ponderação da informação fornecida pela carta de suscetibili-

dade conjugada com as isócronas correspondentes ao tempo de deslocação dos Bombeiros 

obtivemos cartografia representativa das Zonas sensíveis do Ponto de Vista da DFCI.
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Estabelecimento dos Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE)

Com a determinação dos Locais Estratégicos de Estacionamento pretende-se 

otimizar o tempo de 1.ª intervenção, o qual depende do tempo de deteção e do 

tempo de chegada ao local. 

Para tal, utilizamos os seguintes níveis de informação:

•	 Suscetibilidade de incêndio florestal, com as suas componentes desagregadas;

•	 Pontos prováveis de início e causas dos incêndios;

•	 Rede viária florestal que serve os espaços florestais e das isócronas (relativas 

aos tempos de intervenção) a partir dos locais onde estão estacionadas as 

equipas de 1.ª intervenção existentes;

•	 Rede de postos de vigia (PV) e respetivas bacias de visibilidade;

Avaliando cumulativamente todos os parâmetros foram definidos 60 Locais 

Estratégicos de Estacionamento, a fim de melhorar a eficiência da vigilância fixa 

e móvel durante os períodos onde o risco de incêndio assim o determine (fig. 8).

fig. 8 ‑ Distribuição dos 60 Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE).
Fig. 8 - Distribution of the 60 Strategic Parking Locations (SPL).
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Limite de Concelhos e Freguesias
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Sensibilização

Com a sensibilização queremos de sobremaneira transformar a indiferença do 

cidadão comum numa atitude positiva relativamente ao espaço florestal.

Assim e atendendo que a esmagadora maioria das ignições são consequência 

de comportamentos humanos negligentes urgiu incutir em todos os cidadãos e 

visitantes da Madeira um espírito em que assumam e pratiquem comportamentos 

que contribuam para a diminuição do risco de ignição. 

Assim sendo, foi delineada esta campanha comunicacional que objetiva 

sensibilizar, informar, divulgar e educar para a prevenção dos incêndios florestais, 

uma problemática real e atual.

Designação/Slogan da Campanha 

A campanha designa-se de “Uma Floresta Segura depende de todos nós!” e segue 

a seguinte imagem (fig. 9).

fig. 9 ‑ Imagem da campanha de prevenção a incêndios florestais.
Fig. 9 - Forest fire prevention campaign image.

Este slogan foi criado para transmitir de uma forma muito clara e sucinta dois 

problemas subjacentes à campanha, o fogo na floresta e a segurança da população e 

responsabilização de cada um.



241

Duração da Campanha

A campanha tem um caracter anual e decorre normalmente de maio a outubro e 

em todos os períodos onde se verifiquem eventos meteorológicos extremos.

Público alvo

População em geral da RAM e visitantes (com estratégias definidas para grupos-alvo 

mais específicos).

Estratégia Comunicacional

Transmissão da informação assente em 8 mensagens chave através do recurso 

da animação (banda desenhada/bonecos animados), com uma linguagem simples e 

acessível e com uma abordagem positiva. 

Meios de Comunicação

Esta campanha é difundida na televisão, rádio, comunicação social impressa e 

digital, redes sociais, página web do IFCN (https://ifcn.madeira.gov.pt/), correio 

eletrónico e banners para assinaturas digitais, muppis, exposição itinerante, 

transportes públicos, contacto direto com a população e distribuição de vetores 

divulgativos; e iniciativas colaborativas.
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Conclusão

A explanação efetuada remete-nos ao papel que o IFC, IP-RAM assume na 

Região Autónoma da Madeira: Gerir, Conservar e Proteger um dos nossos maiores 

patrimónios. Esta é a Visão da Instituição:

VaLorIZar o paTrImÓNIo fLoreSTaL e NaTuraL, em eSpeCIaL aS áreaS proTegIdaS, 
p e r pe T ua N d o  a  S ua  S u S T e N Ta B I L I d a d e  pa r a  a S  g e r aÇ Õ e S  V I N d o u r a S .
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Resumo: A catástrofe natural que assolou o arquipélago da Madeira em 2010 

evidenciou a necessidade de várias instituições da Região procu-

rar uma formação reconhecida internacionalmente no Ensino e 

Treino em Catástrofe. Essa formação veio da Escandinávia, Medical 

Response to Major Incidents – MRMI, criada pelo Prof. Sten Lennquist, 

ex-Presidente da ESTES, sociedade europeia onde está subsidiado o 

Board Internacional do MRMI. Na Madeira, um grupo de médicos 

e enfermeiros do SESARAM fazem a formação em 2010 e procuram 

desde logo alargar o leque de formadores na área, a nível regional e 

nacional, sendo hoje o grupo de instrutores constituído por profissionais 

de diversas áreas do socorro, reconhecidos internacionalmente. Com 

uma periodicidade bi-anual e com várias deslocações ao Continente e 

Açores, de norte a sul, num total de 21 cursos, mais de 1500 agentes de 

várias entidades da resposta, das mais variadíssimas áreas profissionais, 
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tiveram formação em catástrofe, procurando-se munir estes profissionais 

de conhecimentos básicos a aplicar na resposta multidisciplinar desejada 

em situações de exceção. O lema “Treinar mais, para fazer melhor” é 

uma verdade indiscutível, na tentativa de todos usarem uma mesma 

linguagem no manuseio da Catástrofe, tornando assim o MRMI numa 

possível metodologia de Treino, adotada a nível regional e nacional, na 

sua perfeita simbiose com a política de socorro nacional.

palavras ‑chave: Incidente grave, medicina de desastres, Resposta médica, vítima 

em massa, simulação.

Abstract: The natural disaster that occurred in Madeira Island in 2010 showed 

the need to train people from various-local agencies on tackling major 

incidents. The one chosen was the MRMI [Medical Response to 

Major Incidents] course which comes from Sweden. It is a well-known 

methodology created by Prof. Sten Lennquist, Karolinska Institute, former 

President of ESTES, the European Society where the MRMI International 

Board is based. In October 2010, the International Board of MRMI came 

to Madeira to organize the first course, for doctors and nurses. This group 

realized that they needed to grow and have instructors with different 

backgrounds. Since then, the Madeira MRMI Instructor Group (in 2016 

Madeira International Disaster Training Centre) has brought people from 

the north to south of mainland Portugal and should be seen as Portugal 

MRMI, internationally recognized. A total of 21 International MRMI 

Courses have been held on a  twice-yearly basis, always with a foreign 

instructor as auditor, and a total of 1500 people have been trained in 

Disaster management. “Train more, to do better” is an unarguable truth, 

where all of us must use the same language in Disaster, which makes 

MRMI a potential training method, adopted regionally and nationally, 

in perfect symbiosis with national rescue and relief policy.

Keywords: Major incident, disaster medicine, medical response, mass casualties, simulation.
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Introdução

A Ilha da Madeira, no Atlântico a Sul dos Açores influenciada pela proximidade 

ao Norte de África, tem uma população de 250.000 habitantes e um afluxo de 

turistas que ronda os 3000 ingressos/dia nos picos de visita.Com um Porto marítimo 

onde atracam cruzeiros de todo o Mundo e um aeroporto que chega a ter 30 voos 

diários, desde cedo, os Governos exigiram equipar a Ilha com um bom nível de 

Serviços de modo a servir quer a população autóctone, quer o visitante.

Desde sempre assolados pela intempérie, os Aluviões, enxurradas de lama, 

assumiram particular destaque entre os desastres naturais. Raimundo Quintal, 

Estudos sobre os Aluviões da Madeira, descreve centenas de episódios ao longo dos 

últimos 200 anos; 

A 20 fevereiro de 2010, os madeirenses são novamente fustigados pela força 

destruidora da natureza, a pluviosidade intensa e prolongada no tempo, arrasta 

lama, pedregulhos, árvores, carros, casas,… destruindo tudo á sua passagem (fot.1).

fot. 1 ‑ Artérias do Funchal, Madeira, durante o Aluvião de 20/02/2010 (SRPCBRAM).
Photo 1 - Main streets of Funchal, Madeira, during the Flood of 20/02/2010 (SRPCBRAM);
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Materiais/Discussão

Tornou-se evidente a necessidade de treinar pessoas e recursos para dar uma 

melhor resposta nestas situações; a solução escolhida vinha da Suécia, Instituto 

Karolinska, na pessoa do Professor Sten Lennquist., Professor de Cirurgia com 

um currículo vasto na área da Cirurgia de Emergência e Trauma, representando 

várias Associações e Sociedades ligadas a essas valências – atualmente é o Chairman 

Internacional do Board MRMI, Secção de Cirurgia de Catástrofe/Militar da European 

Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES) (fot.2).

fot. 2 ‑ Professor Sten Lennquist 
(Lennquist, 2012).

Photo 2 - Professor Sten Lennquist 
(Lennquist, 2012).

Logo em 2010, Outubro, o Board do MRMI deslocou-se à Madeira a pedido 

das Instituições regionais para formar médicos e enfermeiros num curso de 

simulação em Multivítimas nas Situações de excepção – Medical Response to Major 

Incidents (MRMI). Esta formação (www.mrmi.org) não apenas direcionada a 

profissionais de saúde, como o nome poderia indiciar, trata-se de uma formação 

internacional pós-graduada com o principal objetivo de promover resposta 

à catástrofe de uma forma integrada por todas as células da Proteção Civil, 

bombeiros, pelos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, psicólogos, 

assistentes sociais), pelos profissionais de segurança e forças militarizadas, tais 

como, polícias, militares, seguranças, bem como, todos os profissionais com 

responsabilidade de gestão, de comando e controlo nos Sistemas Integrados de 

Emergência Médica – SIEM (fot. 3)

http://www.mrmi.org
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Este curso é baseado num modelo de simulação avançada (MACSIM – Mass 

Casualty Simulation) treinando toda a cadeia de comando, cenário do acidente, 

transportes, pré-hospitalar, gestão de hospitais face a cenários de multivítimas, 

triagem, corredores de evacuação e estrutura da comunidade que possa ser útil na 

resposta a um incidente major, ou seja, numa catástrofe (fot. 4)

fot. 3 ‑ Curso MRMI Açores 2016, Ilha Terceira (MIDTC).
Photo 3 - MRMI Course, Açores 2016, Terceira Island (MIDTC).

fot. 4 ‑ Ambiente de Cena, Triagem secundária, Curso MRMI Madeira 2018(MIDTC).
Photo 4 - Scene Environment, Secondary screening, Course MRMI Madeira 2018 (MIDTC).
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 Tudo isto possível graças a um sistema de cartões que substituem as vítimas 

reais e a uma disposição por setores, divididos num cenário de salas, pavilhões, com 

recurso a quadros brancos e telas impressas com as realidades pretendidas (Cena, 

Transportes, Hospitais, Centro de Coordenação e Comando) (fig. 1)

 fig. 1 ‑ Cartão MACSIM, vítima com diversas terapêuticas em curso.
Fig. 1 - MACSIM card, victim with several ongoing therapies.

A base científica e de estrutura ao curso é o manual MRMID, Springer, Sten 

Lennquist e o Curso MIMMS que constitui o esqueleto da teoria, em que a temática 

da Comunicação, Triagem/Terapêutica/Transporte e Coordenação/Control são os 

pilares da formação em catástrofe (fig. 2)

fig. 2 ‑ Princípios do MIMMS – Major Incidents 
medical management and support.

Fig. 2 - Principles of MIMMS - Major Incidents medi-
cal management and support.
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O sistema MACSIM pode fornecer protocolos para a uniformização da resposta 

a situações de exceção:

•	 Alerta – tempos de resposta? 

•	 Eficácia no processo de alerta;

•	 Transmissão, tempos e qualidade na Comunicação;

•	 A Sobre ou Subtriagem na Cena e/ou Hospitais,

•	 Eficiência nos Transportes (tempos de espera);

•	 Utilização dos recursos hospitalares;

•	 Identificação de fatores críticos limitantes para a capacidade instalada 

nos Hospitais;

•	 Mortes evitáveis e taxa de complicações relacionadas com índices de 

severidade no Trauma.

Os mesmos objetivos de treino em LIVEX representam maiores dificuldades 

nos recursos humanos e físicos (recintos), assim como, alocam gastos económicos 

muito superiores á tutela para a FORMAçÂO.

A 11 de fevereiro de 2016, com o crescimento da família MRMI em Portugal e na 

Europa, nasce a necessidade de centralizar para a Madeira e Portugal um Centro de 

formação em Catástrofe, criado no SESARAM e com forte apoio na Proteção Civil 

da Madeira. Nasce assim o Madeira International Disaster Training Center – MIDTC, 

com a missão de Formar, Educar e Diferenciar nas áreas do Trauma, Emergência 

e Catástrofe, com especial enfoque no Curso MRMI. Foi seu fundador Pedro 

Ramos, Cirurgião e na altura Diretor do Serviço de Urgência do SESARAM. O 

centro conta atualmente com cerca de 60 Instrutores das mais diversas áreas do 

socorro (fig.3)

A massificação na Formação em Catástrofe pelo MIDTC passa por 21 cursos 

entre Outubro de 2010 e Dezembro de 2019, que decorreram na Madeira, Açores, 

Norte, Centro e Sul de Portugal, sempre com a colaboração de representantes de 

outros centros MRMI na Europa. Em abril de 2019, na Madeira, organizado pelo 

MIDTC/MRMI Portugal, decorreu o Encontro de Centros MRMI com várias 

presenças dos parceiros europeus e com o Prof. Sten, como Convidado de honra 

e co-anfitreão, onde foram editados os estatutos da Associação Internacional do 

MRMI (fig. 4). 
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fig. 3 ‑ Abrangência do MIDTC.
Fig. 3 - Scope of the MIDTC.

fig. 4 ‑ Reunião do Board Inter-
nacional do MRMI, 

Madeira, 2019.
Fig. 4 - Meeting of the Internatio-

nal Board of MRMI, 
Madeira, 2019.
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Também nesta reunião pela primeira vez na Europa se propôs uma alteração á sigla 

do curso – MRMI; manteve-se o acrónimo mas com necessidade de acrescentar numa 

segunda linha “Envolvimento multi-agência na Resposta”, tendo por base o crescente 

interesse na Formação por parte das mais variadas valências da Sociedade Civil.

Ao longo dos cerca de 10 anos de atividade do MRMI Portugal mais de 1500 

agentes de Proteção Civil tiveram oportunidade de conhecer o curso MRMI, e de treinar 

comportamentos e competências na Resposta integrada em situação de exceção (fig. 5).

fig. 5 ‑ Número e Tipologia de formandos MRMI, Portugal.
Fig. 5- Number and type of MRMI trainees, Portugal.

De referir que as especificidades dos Centros permite desenvolver valências 

na Resposta que são uma mais valia no treino dos vários agentes, sendo que na 

Madeira, uma Ilha com muita atividade portuária e de Mar, houve oportunidade 

de cruzar esta formação com a experiência da Marinha na abordagem das questões 

do mar – Mass Rescue Operation (fig. 6)

Conclusão

“Treinar mais, para fazer melhor” é uma verdade indiscutível e no caso da formação 

MRMI na Madeira, como centro difusor da ideologia de resposta nas situações de 

excepção é um facto demonstrado pela frequência dos Cursos e pelo número de 
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formandos. O feedback dado por estes, incentiva a continuar esta formação e a adaptar 

a formação às novas realidade virtuais – e-learning, sites, informatização do sistema 

MACSIM, entre outros. Fazer uso de uma mesma linguagem em Catástrofe e treinar 

pessoas e recursos nesta metodologia de ensino, transformando-a numa possível 

doutrina adotada pelos responsáveis e pela Tutela, seria certamente uma possibilidade 

em perfeita simbiose com a política de socorro nacional.

Lista de Siglas/Acrónimos

ESTES – European Society for Trauma and Emergency Surgery
MACSIM – Mass Casualty Simulation
MIDTC – Madeira International Disaster Training Center
MIMMS – Major Incidents Medical Management and Support
MRMI – Medical Response to Major Incidents
MRMID – Medical Response to Major Incidents and Disasters
MRO – Mass Rescue Operations
SESARAM – Serviço de Saúde Região Autónoma Madeira
SIEM – Sistema Integrado de Emergência Médica

fig. 6 ‑ Artigo sobre interação MRMI e 
Mass Rescue Operations - MRO, Revista 

Lifeline,Fevereiro 2018, 
IRMF. info@imrf.org.uk.

Fig. 6 - Article about the interaction with 
MRMI and Mass Rescue Operations - MRO, 
Lifeline Magazine, February 2018, IRMF. 

info@imrf.org.uk.
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Resumo: Num contexto de aumento de fenómenos meteorológicos extremos, 

como vagas de calor, incêndios florestais, e inundações o combate 

às alterações climáticas constitui uma prioridade na definição das 

políticas nacionais e europeias.

Nesta comunicação, propomos uma abordagem sobre o contributo 

do Fundo de Coesão, nos últimos 10 anos, no âmbito da prevenção e 

gestão de riscos relacionados com inundações, deslizamentos de terra 

ou incêndios florestais, na redução das vulnerabilidades do território 

aos fenómenos de catástrofes naturais e na criação de sinergias que 

permitam tornar a Madeira uma região mais resiliente.

Palavras ‑chave: Alterações climáticas, Fundo de Coesão, resiliente.

Abstract: In a context of increasing extreme weather events, such as heat waves, 

forest fires and floods, combating climate change is a priority for  

national and European policies.
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Introdução

Fundos Comunitários passado e presente

Os Fundos comunitários tem desempenhado um papel relevante na 

implementação de medidas de prevenção e gestão de riscos na Madeira, com o 

objetivo primordial de reforçar a resiliência da Região.

No âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), através 

do Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT), foram 

mobilizados 145 Milhões de euros de Fundo de Coesão para a regularização de linhas 

de água e controlo de inundações, especialmente orientado para a regularização das 

ribeiras que sofreram um maior impacte com a intempérie de 20 de fevereiro de 

2010, designadamente as ribeiras do Funchal e da Ribeira Brava.

Na preparação do período de programação dos Fundos Europeus Estruturais 

e de Investimento para 2014-2020 (Acordo de Parceria Portugal 2020), uma das 

prioridades que foram mobilizadas no quadro do Crescimento Sustentável (um dos 

três pilares da Estratégia Europa 2020) foi a de “Promover a adaptação às alterações 

climáticas e a prevenção e gestão de riscos”, a qual constitui o Eixo Prioritário 2 

do PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 

Recursos, que teve, desde o primeiro momento como foco principal a redução dos 

riscos associados às aluviões na Madeira.

Prevê-se no âmbito do PO SEUR uma dotação financeira indicativa de 140 

Milhões de euros para o reforço da resiliência na RAM.

In this communication, we propose an approach on the contribution 

of the Cohesion Fund, in the last 10 years, in the prevention and 

management of risks related to floods, landslides, and forest fires, 

in reducing the vulnerability of the territory to natural disasters and 

creating synergies that make Madeira a more resilient region.

Keywords: Climate change, Cohesion Fund, resilient.



259

Apoios do Programa Operacional Valorização do Território (POVT) na RAM

O POVT foi um instrumento do Quadro de Referência Estratégico Nacional, que 

constituiu o enquadramento para a aplicação da política comunitária de coesão económica 

e social em Portugal no período 2007-2013, destinado à prossecução das prioridades 

contidas na Agenda da Valorização do Território, com incidência em todo o território do 

Continente e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (Fundo de Coesão) e nas 

Regiões do objetivo “Convergência” – Norte, Centro e Alentejo (FEDER).

O POVT foi aprovado pela Decisão da Comissão Europeia C (2007) 5110, de 

12 de outubro de 2007, com uma dotação global de fundos comunitários de 4.658 

milhões de euros, dos quais 3.060 milhões de euros de Fundo de Coesão e 1.598 

milhões de euros de FEDER.

Em 2011, através da Decisão da Comissão C (2011) 9334, de 9 de dezembro, 

foi aprovada uma reprogramação deste Programa, na qual se alargou o âmbito do 

financiamento previsto para a Região Autónoma da Madeira, tendo em consideração a 

necessidade de reduzir os fatores de risco que ameaçavam o território da Ilha da Madeira.

Assim, o domínio da Prevenção e Gestão de Riscos na RAM passou a integrar 

as intervenções que visavam a correção torrencial das principais ribeiras da ilha, de 

forma a minorar os impactes resultantes da catástrofe de 20 de fevereiro de 2010 e a 

reforçar a resiliência do território, tendo apoiado três operações (Tabela I):

TaBeLa I - Intervenções apoiadas pelo POVT na RAM.
Table I - Interventions in RAM supported by POVT.

Fonte: Decisão da Comissão Europeia C (2007) 5110, de 12 de outubro de 2007.
Source: European Commission Decision C (2007) 5110, of 12th October 2007.

Operações Apoiadas Investimento 
Total

Apoio do fundo 
de coesão 

Intervenção no troços terminais das 
principais ribeiras do Funchal

76 M€ 70 M€

Regularização da Ribeira da Ribeira Brava 72 M€ 71 M€

Regularização e canalização 
da Ribeira do Vasco Gil

4 M€ 4 M€

TOTAL 152 M€ 145 M€
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•	 Intervenção nos troços terminais das principais ribeiras do Funchal, à qual 

foi atribuído um apoio do Fundo de Coesão de 70 Milhões de euros;

•	 Regularização da Ribeira da Ribeira Brava, à qual foi atribuído um apoio do 

Fundo de Coesão de 71 Milhões de euros;

•	 Regularização da Ribeira da Ribeira Brava, à qual foi atribuído um apoio do 

Fundo de Coesão de 4 Milhões de euros.

Apoios do Programa Operacional Português para Sustentabilidade e 

Utilização Eficiente de Recursos (POSEUR) na RAM

O Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, 

é um dos dezasseis Programas Operacionais criados para a operacionalização da 

Estratégia do Acordo de Parceria Portugal 2020.

Aprovado por Decisão da Comissão Europeia (COM) a 16 de dezembro de 2014, 

é um instrumento da Estratégia Europa 2020 para o domínio da Sustentabilidade e 

Uso Eficiente de Recursos, agregador de 2.252 milhões de euros de financiamento 

comunitário do Fundo de Coesão.

A estratégia preconizada para o Programa traduz uma perspetiva multidimensional 

da sustentabilidade, assente em três pilares estratégicos:

•	 Eixo Prioritário 1 - Economia com baixas emissões de carbono em todos 

os sectores;

•	 Eixo Prioritário 2 - Adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão 

de riscos;

•	 Eixo Prioritário 3 - Proteção do ambiente e uso eficiente de recursos.

Com uma abrangência geográfica ao nível de todo o território nacional, a 

Madeira assume-se, no entanto, como uma prioridade para o PO SEUR, para a 

qual se encontra prevista uma verba de 140 Milhões de euros de apoio do Fundo 

de Coesão para projetos no domínio da prevenção e gestão de riscos, através 

da concretização de investimentos na área de riscos de cheias e inundações e de 

derrocadas de encostas, para a realização de intervenções integradas de consolidação 

de estruturas de contenção de taludes e de hidráulica torrencial nos diversos troços 
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das ribeiras, bem como a instalação de sistemas de alerta e aluviões, planos de 

emergência e socorro, entre outros.

No entanto, em 2016 a Madeira foi fustigada por uma nova catástrofe, 

desta vez resultante de um conjunto de incêndios que deflagraram em diferentes 

localidades da ilha, tendo contribuído de forma significativa para o alastramento 

das chamas, condições meteorológicas adversas e dificuldade de acesso aos locais 

de origem dos fogos.

Numa reflexão conjunta entre a Autoridade de Gestão do PO SEUR as 

Autoridades Regionais e a Comissão Europeia, foi decidido realizar um ajustamento 

ao Eixo 2 do PO SEUR, que visa a Adaptação às Alterações Climáticas e a Prevenção 

e Gestão de Riscos, para permitir o alargamento das tipologias de operações elegíveis 

no âmbito territorial da RAM.

Através da  Decisão  da  Comissão  Europeia  C  (2016)  5476,  de  22.08.2016, 

materializou-se o alargamento das elegibilidades do PO SEUR no âmbito da RAM, 

tornando-se possível apoiar as seguintes tipologias de intervenção:

•	 Prevenção de deslizamentos e movimentos de massas em vertente;

•	 Prevenção de incêndios florestais;

•	 Ações inovadoras e instrumentos de planeamento, monitorização e comu-

nicação.

O Programa aprovou, até ao momento, no âmbito do Eixo 2 para a RAM, um 

total de 36 projetos, aos quais está associado um compromisso financeiro de 120 

Milhões de euros do Fundo de Coesão, que alavancam 147 Milhões de euros de 

Investimento Total, distribuído pelas seguintes tipologias:

•	 Regularização de linhas de água e controlo de inundações

•	 Prevenção de deslizamentos e movimentos de massas em vertente;

•	 Prevenção de incêndios florestais;

•	 Ações inovadoras e instrumentos de planeamento, monitorização e comu-

nicação.

No âmbito da “regularização de linhas de água e controlo de inundações” estão 

aprovadas 14 operações, as quais agregam 106 Milhões de euros de Investimento 

Total e 86 Milhões de euros de Fundo de Coesão, materializadas em medidas 

de redução da perigosidade hidrológica; em medidas estruturais defensivas 
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designadamente na consolidação de estruturas de contenção de taludes e na 

intervenção nos diversos troços das ribeiras; na adaptação das normas vigentes 

sobre Planos de gestão de riscos e inundações e na implementação de sistemas de 

alerta de aluviões.

A concretização destas operações irá permitir a regularização de 6,8 km 

de linhas de água, traduzindo-se na diminuição ou eliminação de 22 ha de 

área de risco de inundação e na salvaguarda da população, nomeadamente 

198.962 pessoas, que passam a estar protegidas por medidas de proteção 

contra inundações.

Relativamente à “prevenção de deslizamentos e movimentos de massas em vertente” 

estão aprovadas 11 operações de natureza estrutural face a situações de risco elevado 

decorrentes de movimentos de massa em vertentes, cujo perigo iminente de 

derrocada seja suscetível de provocar acidentes graves e catástrofes.

As operações aprovadas comportam uma afetação de 30 Milhões de euros de 

investimento total, a que corresponde 25 Milhões de euros do Fundo de Coesão, 

contribuindo para diminuir ou eliminar 22 ha de área de risco de derrocada de 

encostas e proteger 123.413 pessoas.

Para a tipologia “prevenção de incêndios florestais” encontram-se aprovadas 

6 operações com um montante que ascende a 5,5 Milhões de euros de 

Investimento Total e 4,4 Milhões de euros de Fundo de Coesão e que se 

materializa na aquisição de 737 equipamentos de proteção individual para 

os operacionais e em 52 veículos operacionais de combate a incêndios para a 

proteção de 123.423 pessoas.

No que diz respeito às “ações inovadoras e instrumentos de planeamento, 

monitorização e comunicação” encontram-se aprovadas 5 operações, as quais 

contemplam investimentos para elaboração de cartografia com vista à caracterização 

de riscos naturais e tecnológicos, para o reforço dos sistemas de informação e de 

monitorização de riscos em encostas e sistemas integrados de videovigilância para 

a prevenção de incêndios, bem como para aplicação de novas tecnologias em 

projetos-piloto ao nível do apoio ao planeamento e gestão de riscos, incluindo 

aplicações informáticas e uso de sensores na deteção de incêndios em zonas de 

orografia complexa.
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A concretização destas operações compreende um esforço financeiro de 

5,7 Milhões de euros de Investimento Total e de 4,7 Milhões de euros de Fundo de 

Coesão, para a aquisição de 5 equipamentos integrados em sistemas de informação 

para a prevenção e gestão de riscos, exigindo o envolvimento de 20 entidades nos 

sistemas de informação e monitorização para atingir conhecimento melhorado de 

riscos associados ao clima de 80.151ha da superfície do território.

Este conjunto de operações assume um papel relevante para execução do 

Programa, tendo em consideração que da dotação indicativa de Fundo de Coesão 

programada de 140 Milhões de euros para o Eixo 2 na RAM, já se encontram 

comprometidos 120 Milhões de euros de Fundo de Coesão, dos quais estão 

executados 77 Milhões de euros, o que representa uma taxa de execução de 55%.

Apesar da boa performance, as entidades regionais terão de envidar esforços 

no sentido de acelerar a execução dos 43 Milhões de euros de Fundo de Coesão 

já aprovado, bem como apresentar novos projetos para absorver os 20 Milhões de 

euros de Fundo de Coesão ainda disponível.

No entanto a contribuição do PO SEUR na Região Autónoma da Madeira não 

se cinge apenas à prevenção e gestão de riscos. No quadro seguinte apresentamos a 

dotação global indicativa por Eixo Prioritário, Fundo aprovado, Fundo executado, 

bem como os respetivos saldos (Tabela II).

TaBeLa II - Dotação e execução financeira do PO SEUR na RAM.
Table II - PO SEUR allocation and financial execution in RAM.

Fonte: Decisão da Comissão Europeia (COM) a 16 de dezembro de 2014.
Source: European Commission Decision (COM) on 16th December 2014.

Dotação 
programada

fundo 
Aprovado

fundo 
executado

Saldos

por aprovar por executar

EIXO 1 55 M€ 53 M€ 36 M€ 2 M€ 17 M€

EIXO 2 140 M€ 120 M€ 77 M€ 20 M€ 43 M€

EIXO 3 70 M€ 57 M€ 20 M€ 13 M€ 37 M€

TOTAL 265 M€ 230 M€ 133 M€ 35 M€ 97 M€
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Resumo dos Apoios Comunitários na RAM 2010-2020

Os acontecimentos de 2010 e 2016 marcaram de forma significativa a vida dos 

madeirenses e das políticas públicas, envolvendo os diferentes órgãos de decisão: 

regional, nacional e comunitário na partilha ideias e soluções com um único 

objetivo de reforçar a resiliência da ilha.

O apoio comunitário para o reforço da resiliência da RAM, face aos riscos que 

ameaçam o seu território, sobretudo os que estão associados ao clima e aos fenómenos 

extremos potenciados pelas alterações climáticas, tem sido muito relevante, 

evidenciando a solidariedade das instituições da União Europeia e dos restantes 

Estados Membros. O apoio comunitário global atribuído para o reforço da resiliência 

na RAM, no período de 2010-2020, ascendeu a 285 Milhões de euros de Fundo de 

Coesão para os vários domínios da prevenção e gestão de riscos naturais na Madeira.

O quadro seguinte apresenta a síntese do investimento e do apoio comunitário 

(FC) por tipologia de operações e por Programa Operacional (Tabela III).

TABELA III - Dotação financeira do POVT e PO SEUR para RAM.
Table III - Financial allocation from POVT and PO SEUR to RAM.

Tipologia de Operações 
Apoiadas

Apoio 
fc 

pOVT

pO SEUR
TOTALApoio fc 

Aprovado
Avisos 
a abrir

Regularização de linhas de água 
e controlo de inundações 

145 M€ 86 M€ 7 M€ 238 M€

Prevenção de deslizamentos e mo-
vimentos de massas em vertente

25 M€ 13 M€ 38 M€

Prevenção de incêndios florestais 4,4 M€ 4,4 M€

Ações inovadoras e instrumentos 
de planeamento, monitorização 
e comunicação

4,7 M€ 4,7 M€

TOTAL 145 M€ 120 M€ 20 M€ 285 M€

Fonte: Decisão da Comissão Europeia C (2007) 5110, de 12 de outubro de 2007 e Decisão da 
Comissão Europeia (COM) a 16 de dezembro de 2014 / Source: European Commission Decision C 
(2007) 5110, of 12th October 2007  and European Commission Decision (COM) on 16th December 2014.
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Considerações finais

O Fundo de Coesão constituiu um instrumento de financiamento de extrema 

relevância na implementação de projetos estruturais para a Região, no que diz respei-

to à recuperação dos danos causados pelas catástrofes ocorridas em 2010 e em 2016, 

bem como na preparação do futuro, através da implementação de projetos que irão 

permitir tornar o território mais resiliente e menos vulnerável aos desastres naturais.

A Madeira com o apoio da União Europeia está a pensar, preparar e adaptar o 

seu território, através de abordagens inovadoras de forma a garantir a proteção da 

população e de infraestruturas estratégicas para a Região.
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Introdução

A adoção do Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofe 2015-

2030 (QSRRC) por 187 Estados Membros da ONU reflete o empenho de vários 

países em atingir as metas globais estabelecidas para reduzir o risco de catástrofes 

(UNISDR, 2015). Neste contexto, verifica-se que a implementação e a monitorização 

do QSRRC requer que sejam recolhidos dados quantitativos para avaliar o estado de 

implementação de quatro das suas sete metas globais. Desta forma, o QSRRC estabelece 

de forma implícita que dados relativos a perdas e danos resultantes de catástrofes são 

dos indicadores mais comuns e alguns dos desafios envolvidos nessa 

recolha. Adicionalmente, é apresentado o projeto europeu LODE 

atualmente em curso, bem como os seus objetivos e alguns dos seus 

desenvolvimentos nesta temática.

palavras ‑chave: Catástrofe, impacto, dano, perdas, indicadores.

Abstract: Disaster risk reduction is among the main objectives of the UN 

2030 Agenda for Sustainable Development and underpins the Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (SFDRR), which 

calls for a risk management approach based on science and robust 

information. As such, the progress achieved across the SFDRR prio-

rities must be monitored based on a system of indicators that reflect 

the impacts of disasters. In this context, this chapter discusses some 

of the objectives associated with disaster loss data collection, some of 

the most common indicators that are used, and some of the challenges 

involved in collecting this data. Additionally, the ongoing European 

project LODE is presented, along with its objectives and some of its 

developments on this topic.

Keywords: Disaster, impact, damage, loss, indicators.
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uma ferramenta indispensável para definir e decidir medidas de redução do risco de 

catástrofe. Além disso, observa-se ainda que vários dos indicadores propostos para 

monitorizar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dizem 

igualmente respeito à redução do risco de catástrofe (Pielke, 2019), estabelecendo 

assim áreas de sinergia potencial entre as duas políticas. Apesar do QSRRC implicar 

a recolha sistematizada de dados relativos a perdas e danos resultantes de catástrofes, 

esta política tem como um dos seus objetivos principais compreender o(s) risco(s) 

através da criação de conhecimento sobre esse(s) risco(s). Assim, os referidos dados de 

perdas e danos em catástrofes são uma parte central da criação desse conhecimento 

(Weichselgartner e Pigeon, 2015), permitindo identificar tendências de perdas e 

fatores geradores de risco, e servindo de base a estudos probabilísticos de previsão de 

perdas em eventos futuros (UN, 2015). 

Observa-se, no entanto, que a qualidade da informação disponível em diversos 

países acerca de perdas e danos resultantes de catástrofes varia significativamente 

devido às práticas de recolha e gestão desta informação de cada país. Em particular, 

muita da informação recolhida é qualitativa ou sob a forma de estimativas 

provisórias que não são posteriormente atualizadas (Ehrlich et al., 2017), não 

possuindo a fiabilidade e a consistência suficientes para gerar conhecimento tal 

como preconizado pelo QSRRC. Apesar de, nalguns casos, existir já um conjunto 

de boas práticas e procedimentos instituídos (muitas vezes relacionados com um 

determinado tipo de perigo) (Salvati et al., 2010; De Groeve et al., 2014), estes 

deverão ser estendidos e adaptados de modo a permitirem a recolha de impactos 

de outro tipo de eventos, pois, em muitos casos, só uma análise multi-perigo dos 

impactos pode descrever os efeitos em cascata dum evento inicial e permitir assim 

um planeamento eficaz e consistente de medidas de redução do risco.

Além deste objetivo, observa-se que a informação sobre perdas e danos 

resultantes de catástrofes é determinante para a governança política, nomeadamente 

para a definição de compensações dessas perdas, para a definição de financiamento 

correspondente a custos de reparação e recuperação após um evento, ou para declarar 

um estado de emergência após um evento e solicitar ajuda internacional (De Groeve 

et al., 2013). Para estes fins, não é usualmente necessário ter a informação sobre 

perdas e danos num formato padronizado pois, nestes casos, a sua recolha é feita 
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para eventos individuais. No entanto, a criação de conhecimento sobre o(s) risco(s) 

referida anteriormente requer a definição de processos sistemáticos para a recolha 

e o registo dos referidos dados sobre perdas e danos, bem como para a recolha de 

informação sobre a exposição e vulnerabilidade que possa ser comparada no espaço e 

no tempo. Atualmente, essa sistematização da recolha e do registo de perdas e danos 

é dificultada pela diversidade de departamentos e instituições envolvidas. A nível 

nacional, a recolha e o registo de perdas e danos é muitas vezes feita por diferentes 

departamentos governamentais com objetivos e regras diferentes em função do 

tipo de evento e dos bens afetados (De Groeve et al., 2014). Por outro lado, a 

nível mundial, as perdas e danos resultantes de catástrofes são usualmente obtidos 

por empresas de resseguros para fins comerciais e por instituições académicas para 

fins de investigação. A informação utilizada por estas diferentes instituições não é 

sempre compatível pois é recolhida e registada de formas diferentes (Margottini et 

al., 2011; Wirtz et al., 2014), não sendo, portanto, fácil a sua utilização para efetuar 

estudos comparativos no espaço e no tempo (Cutter e Gall, 2015).

Neste contexto, o presente capítulo discute em mais detalhe alguns dos objetivos 

associados à recolha de dados sobre perdas e danos em catástrofes, alguns dos 

indicadores mais comuns utilizados para este fim e alguns dos desafios envolvidos 

nessa recolha por parte de instituições governamentais. Adicionalmente, apresenta-

se o projeto europeu LODE atualmente em curso, bem como os seus objetivos e 

alguns dos seus desenvolvimentos nesta temática. 

Para que servem os dados relativos a perdas e danos resultantes de catástrofes? 

Os decisores políticos são um dos principais destinatários do conhecimento 

criado com base no desenvolvimento de bases de dados de perdas e danos em 

catástrofes. O processo incremental de recolha, estruturação e padronização desses 

dados ao longo do tempo permite obter informação empírica particularmente 

relevante sobre o nível de risco de vários sectores da sociedade e sobre o nível de 

sucesso/eficácia das ações de redução de riscos implementadas. Além disso, outros 

sectores profissionais (e.g. a proteção civil) e as instituições ligadas à investigação 
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nesta temática serão igualmente beneficiários desta informação no sentido em que 

as suas atividades têm como principal objetivo apoiar os decisores políticos nos 

processos de gestão de risco. Com base nesta informação organizada neste tipo de 

bases de dados será assim possível responder a questões como: a) Que perigos estão 

a gerar perdas económicas e qual o nível de danos envolvido?; b) Que bens sofrem 

maiores níveis de dano?; c) Que perigo está a afetar mais um determinado sector 

da sociedade?; d) Que tipo de catástrofe gera mais perdas económicas ? (De Groeve 

et al., 2014). Este tipo de conhecimento poderá assim ser utilizado, por um lado, 

na prevenção dos riscos (e.g. investindo em medidas de mitigação) e, por outro, na 

preparação para a ocorrência de emergências futuras de modo a mitigar os impactos 

de determinado evento.

Como referido, o conhecimento acerca do(s) risco(s) pode ser criado com base 

na contabilização de danos e perdas. Além disso, esse conhecimento pode ainda ser 

criado através da análise detalhada dos danos de eventos do passado que poderão 

servir de base para melhorar as políticas e as medidas de prevenção de riscos a 

implementar no futuro, e com base na modelação do risco recorrendo a modelos 

que combinam dados de exposição, vulnerabilidade e perigo cuja fiabilidade pode 

ser avaliada com base em dados de perdas e danos em eventos do passado.

A contabilização de danos e perdas é, atualmente, a principal motivação para 

registar o impacto das catástrofes, nomeadamente com o objetivo de documentar 

a tendência desses impactos no tempo e de obter informação sobre a eficácia das 

medidas de redução do risco já implementadas, como já referido. Dados acerca de 

danos e perdas de alta qualidade (i.e., com incerteza reduzida (Romão e Paupério, 

2016)) e com uma boa resolução temporal e espacial podem assim ser usados para 

estabelecer o referencial histórico necessário para monitorizar o nível de impacto 

das catástrofes numa comunidade ou num país. No entanto, a contabilização de 

perdas é um processo complexo e requer uma identificação cuidada e detalhada 

dos bens afetados e dos tipos de perdas que devem ser considerados. Os tipos de 

perdas são usualmente definidos através de indicadores, em que os mais comuns 

para avaliar os impactos de uma catástrofe são os indicadores sociais, económicos 

e socioeconómicos. Dentro dos indicadores sociais referem-se, entre outros e a 

título de exemplo, o número de mortos diretos, o número de mortos indiretos (i.e., 
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pessoas que morrem após o evento devido a complicações de ferimentos ou doença 

provocada pelo evento, etc.), o número de feridos ou o número de desaparecidos. 

Relativamente aos indicadores económicos, o mais comum corresponde às perdas 

económicas diretas resultantes de danos físicos mensuráveis provocados pelo 

evento, como por exemplo custos de reparação e/ou reconstrução de estruturas e 

infraestruturas construídas, valores de produtos ou colheitas armazenados danificados 

ou destruídos. A apresentação destes indicadores é muitas vezes complementada 

pelos indicadores de dano físico que permitem obter os referidos valores de perdas 

económicas (e.g. o número de edifícios danificados, o número de quilómetros de 

estradas danificadas, o volume de cereal destruído, etc.). Relativamente às perdas 

económicas indiretas, considera-se que estas resultam da interrupção de serviços 

e atividades produtivas (e.g. devido a danos físicos em infraestruturas) ou da 

interrupção de fluxos de valores (e.g. devido à redução do consumo ou à redução 

de atividades que geram receita, como o turismo, entre outras). Relativamente aos 

indicadores socioeconómicos, observa-se que a sua importância tem vindo a crescer 

dado serem determinantes para poder obter uma visão completa dos impactos das 

catástrofes. Estes indicadores incluem, por exemplo, perdas económicas associadas 

a doenças prolongadas ou crónicas (impactos psicológicos, incapacidade física 

permanente), a perda de qualidade de vida e bem-estar social, as perdas culturais 

(tangíveis e intangíveis), as perdas de biodiversidade, os efeitos das alterações 

climáticas, etc.

A análise destes indicadores de perdas por si só fornece tendências de evolução de 

perdas, mas a relevância dessas tendências apenas pode ser entendida se essa análise 

integrar informação complementar acerca da exposição e da vulnerabilidade. A 

exposição fornece a referência relativamente à qual as perdas podem ser mensuradas, 

permitindo estabelecer valores de perdas normalizadas em relação aos bens expostos a 

um determinado perigo. Por exemplo, o facto de 100 edifícios terem sido destruídos 

num determinado evento tem uma relevância diferente se o número de edifícios 

expostos ao evento for 1000 ou 10000. Da mesma forma, as perdas podem igualmente 

ser correlacionadas com as diferentes propriedades e características estruturais dos 

edifícios de modo definir a sua fragilidade e vulnerabilidade que, por sua vez, poderão 

ser usadas para modelar as perdas resultantes de possíveis eventos futuros.



273

No que respeita à melhoria das políticas e das medidas de prevenção de riscos 

a implementar com base na análise detalhada dos danos de eventos do passado, 

salienta-se que a existência de registos detalhados, fiáveis e georeferenciados das 

perdas permite derivar informação crucial para a gestão dos riscos. Em particular, 

esses registos permitem identificar a contribuição relativa da exposição, da 

vulnerabilidade, de medidas de mitigação implementadas, da capacidade de resposta 

e da resiliência ao evento, bem como de outros fatores de risco subjacentes, para as 

perdas identificadas, o que fornece informação importante para melhorar a gestão 

de riscos e minimizar os impactos de eventos futuros. Desta forma, observa-se que a 

análise detalhada dos danos de eventos do passado é um procedimento fundamental 

para avaliar a eficácia de medidas específicas de prevenção de catástrofes, bem como 

a eficácia das políticas de prevenção e gestão de riscos como um todo. 

A modelação do risco tem como objetivo desenvolver modelos numéricos 

com a capacidade de prever os impactos de eventos futuros, respondendo assim 

a questões como “O que pode correr mal? Qual a probabilidade de isso acontecer? 

Em caso afirmativo, quais são as possíveis consequências?” (Kaplan e Garrick, 1981; 

Kirchsteiger, 1999). Estas questões podem ser analisadas combinando abordagens 

de modelação probabilística e determinística. A modelação determinística tem 

geralmente como objetivo identificar os impactos com base em cenários de eventos, 

considerando, usualmente, um âmbito geográfico limitado. Este tipo de abordagem 

é muitas vezes usado para definir os mecanismos de resposta a emergências e 

permite muitas vezes identificar deficiências nas medidas de proteção a nível local 

e/ou municipal. Os modelos determinísticos são abordagens simples que permitem 

estimar as potenciais perdas futuras devido a determinados cenários de eventos, 

sendo, portanto, ferramentas mais fáceis de usar para transmitir informação para 

um público mais amplo (Corbane et al., 2015). Os modelos probabilísticos têm 

igualmente o objetivo de prever as potenciais perdas em eventos futuros. No 

entanto, a análise efetuada com recurso a este tipo modelos não considera apenas 

um determinado cenário de evento, mas sim a totalidade dos cenários possíveis, 

integrando ainda a sua probabilidade de ocorrer, através de modelos de perigosidade, 

e a incerteza de vários outros fatores associados à vulnerabilidade e à exposição. Este 

tipo de modelo é muitas vezes utilizado a escalas geográficas maiores (e.g. a nível 
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nacional) mas pode igualmente ser utilizado para estabelecer uma análise detalhada 

e robusta de um determinado bem. Neste tipo de análise, as perdas potenciais 

são muitas vezes expressas em termos de perdas anuais médias e perdas máximas 

prováveis. Para uma escala geográfica alargada, este tipo de resultados permite obter 

uma visão global dos possíveis impactos de certos tipos de eventos, o que, por sua 

vez, permite definir políticas de prevenção e gestão dos riscos a implementar. Ao 

nível da análise de um determinado bem, estes resultados permitem definir medidas 

de redução do risco específicas que têm em conta as várias incertezas envolvidas. No 

contexto da definição destes modelos de avaliação de risco, a recolha e o registo de 

danos e perdas de eventos do passado têm um papel fundamental dado que fornecem 

informação real de eventos que permite realizar estudos de validação dos referidos 

modelos. Por outro lado, os resultados das análises detalhadas dos danos de eventos 

do passado permitem ainda combinar medidas de intensidade dos eventos com 

os danos registados para derivar novos modelos de vulnerabilidade empírica que 

podem ser integrados em modelos de risco existentes ou levar ao desenvolvimento 

de novos modelos de risco.

Desafios no registo e na utilização dos impactos das catástrofes

O registo de danos e perdas resultantes de um evento deveria ser o resultado de 

um processo coordenado, sistemático e consistente para recolher dados acerca dos 

indicadores anteriormente referidos após a ocorrência desse evento. No entanto, 

a realidade mostra-nos que os diferentes sectores (públicos e privados) recolhem 

informação sobre os impactos que lhe são relevantes, não sendo posteriormente 

reportada a uma única instituição que a centralize e organize de forma sistemática. 

Este tipo de procedimento dificulta, naturalmente, a obtenção de uma visão global 

dos impactos de um determinado evento, mas também a posterior utilização 

da informação recolhida pois os formatos dessa informação e os procedimentos 

utilizados na sua recolha nos diferentes sectores são muitas vezes incompatíveis. 

Em relação a este último aspeto, verifica-se que a forma como os impactos são 

recolhidos e/ou definidos não segue uma abordagem uniforme em termos de escala, 
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nível de detalhe, ou nível de amostragem de sector para sector, mas também de 

evento para evento. Assim, observa-se que, para garantir a possibilidade de utilizar a 

informação recolhida com os objetivos discutidos na secção anterior, é fundamental 

definir protocolos normalizados que permitam uma prática uniforme dessa recolha, 

adaptados a cada sector, e que incluam fichas de recolha e metodologias pré-

definidas. Ainda neste contexto, importa salientar que, de uma forma generalizada, 

a recolha e a sistematização de informação acerca dos impactos de eventos passados 

não são vistas como uma necessidade, i.e., a sua utilidade nos moldes identificados 

na Secção anterior não é compreendida. Em consequência, mas também porque 

não existe uma cultura de gestão de riscos fortemente implantada na sociedade em 

geral, os recursos alocados às tarefas envolvidas são escassos e insuficientes. 

Além destas questões, a utilização da informação existente sobre danos e perdas 

resultantes de eventos passados apresenta ainda outros desafios. Um deles está 

relacionado com o facto dos impactos sofridos por instituições privadas serem de acesso 

particularmente difícil devido a vários constrangimentos que impedem a partilha dessa 

informação, o que, naturalmente, dificulta a obtenção da referida visão global dos 

impactos de um determinado evento, bem como a utilização dessa informação para 

fins de modelação, gestão e redução do risco no futuro. Outro dos desafios existentes 

está relacionado com a qualidade e a incerteza da informação que é recolhida e registada 

que, na maior parte das vezes, é desconhecida. De modo a aumentar a robustez dessa 

informação, é igualmente importante classificar a sua qualidade e incerteza de acordo 

com uma metodologia adequada, e.g. ver (Romão e Paupério, 2016). 

Além destas dificuldades, que podem ser classificadas como sendo de ordem 

prática, existem ainda outros desafios que podem ser vistos como tendo uma natureza 

mais conceptual. Por exemplo, atendendo à sua multidisciplinaridade, a recolha de 

informação acerca de danos e perdas de eventos requer uma terminologia clara e 

objetiva dos vários indicadores que são usados para identificar essa informação. A 

UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) bem como várias 

outras agências e programas intergovernamentais têm em curso vários projetos no 

sentido de estabelecer uma terminologia objetiva e comum para vários indicadores 

de impactos de catástrofes. Informação preliminar acerca destes projetos pode ser 

obtida em De Groeve et al. (2015) ou IRDR (2015). Neste contexto, salienta-se 
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que foi recentemente publicado um relatório que estabelece a terminologia e 

nomenclatura oficiais a serem usadas na identificação de perigos no âmbito do 

QSRRC (UNDRR, 2020). Este relatório representa um passo importante no 

sentido de garantir a interoperabilidade da informação sobre impactos de eventos 

recolhida nos vários países já que permite identificar o tipo de evento de forma 

única através duma terminologia de classificação internacional normalizada. 

Outro desafio reside no facto da recolha destes impactos dever ser feita para eventos 

de todo o tipo de escala e intensidade (pois só assim é possível analisar de forma robusta 

e não-enviesada as necessidades ao nível da gestão de riscos), situação essa que colide 

com a necessidade de haver recursos suficientes para por em prática esse objetivo. Não 

sendo possível recolher informação para todos os eventos, deve ser definida a escala e 

a intensidade mínima dos mesmos considerando o que é relevante para a sociedade e 

os recursos disponíveis. Neste contexto, surge ainda um outro desafio relacionado com 

a identificação do início e do fim de certos tipos de eventos (e.g. secas), situação essa 

que pode condicionar a identificação dum determinado evento com tendo a escala e a 

intensidade mínima para que os seus impactos sejam recolhidos. 

Finalmente, referem-se ainda as questões relacionadas com a identificação e a 

recolha de dados acerca de perdas indiretas. Atualmente não existe um consenso 

sobre como reportar essas perdas (Molinari et al., 2014), sendo as mesmas, de um 

modo geral, estimadas com recurso a modelação matemática/económica (Botzen et 

al., 2019; Zeng et al., 2019).

O projeto Europeu LODE 

O projeto Europeu LODE (Loss data enhancement for disaster risk reduction and 

climate change adaptation management) (LODE, 2020) é um projeto financiado pela 

Comissão Europeia - Direção-Geral da Proteção Civil e das Operações de Ajuda 

Humanitária Europeias. Este projeto foca-se no desenvolvimento de modelos de 

dados e de sistemas de informação para a recolha de danos e perdas em catástrofes, 

de modo a melhorar a compreensão dos impactos de catástrofes em vários sectores 

da sociedade, em escalas espaciais e temporais relevantes. O projeto envolve dez 
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instituições europeias - o Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 

(CMCC), o National Scientific Research Council (CNRS), a Proteção Civil da 

Região de Umbria (Itália), a Earthquake Planning and Protection Organization 

(OASP) da Grécia, o Forestry Institute (INZASUM) da Sérvia, a Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Espanha e a Universidade 

do Porto – Faculdade de Engenharia de Portugal – que representam centros de 

investigação científica e universidades, bem como instituições da administração 

pública que atuam em diferentes áreas da gestão e mitigação de risco. Além destes 

parceiros, o projeto inclui ainda uma larga rede de partes interessadas (stakeholders) 

de vários países com o objetivo de integrar intervenientes nos processos de recolha e 

registo de informação de danos e perdas, e de utilização dessa informação para análise 

e modelação do risco. Desta forma, é possível ter uma perceção mais fidedigna do 

estado atual de desenvolvimento dos vários países em termos da recolha e registo 

desta informação, e do tipo de informação adicional a que gostariam de ter acesso.

Os modelos de dados e respetivos sistemas de informação a desenvolver 

no projeto focam os sectores das redes de telecomunicações, das redes viárias, 

da agricultura (Faiella, 2020) e do património cultural edificado, tentando 

responder a alguns dos desafios anteriormente referidos, nomeadamente 

ao nível da sistematização de protocolos e de ferramentas para a recolha de 

dados. O desenvolvimento destas ferramentas assenta em vários casos de estudo 

que serão utilizados para ilustrar as suas potencialidades (fig. 1). O caso de 

fig. 1 ‑ Casos de estudo associados ao projeto LODE (LODE, 2020).
Fig. 1 - Case studies linked to the LODE project (LODE, 2020).
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fig. 2 ‑ Exemplo da informação recolhida sobre danos e perdas na rede viária da ilha da 
Madeira devido à aluvião de 2010.

Fig. 2 - Example of the collected information regarding damage and loss to Madeira’s road 
network due to the 2010 mudslides.

estudo português refere-se à recolha de informação relativa à aluvião de 2010 

que ocorreu na ilha da Madeira (fot. 1) (Fragoso et al., 2012). Com base na 

informação recolhida com a ajuda do Serviço Regional de Proteção Civil da 

Madeira e dos Municípios do Funchal, de Câmara de Lobos, de Ribeira Brava 

e de Santa Cruz relativamente aos impactos deste evento sobre a rede viária 

e as suas respetivas infraestruturas (fig. 2), encontra-se neste momento em 

desenvolvimento um modelo de dados para a recolha de danos e perdas em redes 

viárias devido a vários tipos de eventos (fig. 3). Este modelo irá posteriormente 

integrar os sistemas de informação igualmente em desenvolvimento no projeto, 

os quais deverão ser integrados na plataforma do Risk Data Hub (DRMKC, 

2020) do Disaster Risk Management Knowledge Centre da Comissão Europeia 

após a conclusão do projeto.
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Notas finais

O registo da informação acerca de danos e perdas em catástrofes do passado é 

uma ferramenta importante para analisar os padrões e as tendências dos impactos e do 

risco. Ao compreender esses padrões e essas tendências, as perdas em eventos futuros 

podem ser mitigadas através da implementação de medidas eficientes de redução do 

risco. Além disso, essa mesma informação pode igualmente ser usada para determinar 

a eficácia das medidas e políticas de gestão de riscos implementadas. Apesar destas 

vantagens, existem ainda vários desafios a vencer até que o registo da informação 

acerca de danos e perdas em catástrofes seja uma prática universal. Neste contexto, 

alguns dos desafios envolvidos foram analisados, salientando, no entanto, que existem 

atualmente em curso várias iniciativas que atendem a esses desafios. Em particular, 

foi apresentado o projeto europeu LODE atualmente em curso, abordando os seus 

objetivos e alguns dos seus desenvolvimentos. Este projeto, além de focar a importância 

da informação acerca de danos e perdas em catástrofes do passado para a análise, 

a modelação e a avaliação de riscos, pretende também contribuir para encorajar a 

partilha de dados entre os atores políticos e as partes interessadas envolvidos na sua 

recolha de modo a sustentar o desenvolvimento de políticas de mitigação dos riscos.

fot. 1 ‑ Efeitos da aluvião de 2010 na 
ilha da Madeira (Fotografias cedidas pelos 
SRPC-IP, RAM,  tiradas a 20 de fevereiro 

de 2010).
Photo 1 - Effects of the 2010 mudslides in 

Madeira (Photographs provided by SRPC-IP, 
RAM, taken on 20 February 2010).
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Ao longo dos séculos, muitos foram os eventos destrutivos que 
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impacto no território, as aluviões. Em consequência de uma 
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Estudando o passado mas especialmente visando o futuro, a Região 
Autónoma da Madeira tem implementado um conjunto diverso de 
estratégias para mitigar vindoiros acontecimentos extremos.
As medidas estruturais e não estruturais que foram implementadas, 
associadas a uma forte disseminação de uma cultura de proteção 
civil por toda a população, as quais devem continuar a nortear 
a política regional naquilo a que diz respeito à proteção das 
populações e dos seus bens, tornam certamente a Madeira, uma 
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com o passado para melhor preparar o futuro.
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Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da 
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção 
e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios 
Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e 
Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais 
e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e 
internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e 
capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.  
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Ao longo dos séculos, muitos foram os eventos destrutivos que 
assolaram a Região Autónoma da Madeira, destacando-se pelo 
impacto no território, as aluviões. Em consequência de uma 
intensa precipitação num curto espaço de tempo, cheias rápidas e 
deslizamentos em massas ocorreram um pouco por toda a Região, 
deixando, um elevado rastro de destruição.
Quanto ao futuro, os estudos sobre as alterações climáticas preveem 
eventos meteorológicos excepcionais, ainda mais fortes e frequentes, 
para as quais a Madeira e os Madeirenses têm de estar preparados.
Estudando o passado mas especialmente visando o futuro, a Região 
Autónoma da Madeira tem implementado um conjunto diverso de 
estratégias para mitigar vindoiros acontecimentos extremos.
As medidas estruturais e não estruturais que foram implementadas, 
associadas a uma forte disseminação de uma cultura de proteção 
civil por toda a população, as quais devem continuar a nortear 
a política regional naquilo a que diz respeito à proteção das 
populações e dos seus bens, tornam certamente a Madeira, uma 
Região mais Resiliente.
Foi sob o lema MADEIRA REGIÃO RESILIENTE que se pretendeu 
colocar a comunidade cientifica, os agentes de proteção civil, 
os órgãos de decisão regionais e locais e a população em geral, a 
refletir sobre o que fazer em caso de catástrofes provocadas pela 
manifestação de riscos e, em particular, de aluviões, aprendendo 
com o passado para melhor preparar o futuro.
O XIII Encontro Nacional de Riscos é também a forma de assinalar o 
38.º aniversário do Serviço Regional de Proteção Civil e de enaltecer 
todos aqueles que de uma forma direta ou indireta contribuem para 
a proteção e para o socorro de todos aqueles que fazem da Madeira 
e o Porto Santo a sua casa.

Madeira 
Região Resiliente. 
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RISCOS
Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Coimbra, 2020
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XIXI IIII

Serviço Regional
de Proteção Civil,
IP - RAM

José António Oliveira Dias é Capitão da Força Aérea, das 
Forças Armadas Portuguesas.

Entre outras Funções Públicas desempenhou, na Região 
Autónoma dos Açores, as de Presidente do Serviço 
Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, desde 
12 de dezembro de 2012 até 26 de dezembro de 2016. 
Nessa qualidade, foi designado pelo governo regional 
como Elemento Grupo de Trabalho para os Meios Aéreos 
empregues em Missões de Interesse Público (GT-MAMIP) 

e Membro de várias Comissões, designadamente do Gabinete Coordenador de 
Segurança da Região Autónoma dos Açores, da Comissão Nacional de Proteção Civil, 
do Conselho Regional de Obras Publicas da Região Autónoma dos Açores, do Projeto 
“REACT – Rede Euro Africana de Emergência Sanitária” e da Comissão de 
Acompanhamento do Programa Operacional PO 2020 Açores, um programa 
comparticipado pelos fundos estruturais comunitários FEDER e FSE, para o período de 
programação 2014-2020, com execução na Região Autónoma dos Açores.

Atualmente, na Região Autónoma da Madeira, exerce a função de Presidente do Conselho 
Diretivo  do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, desde 24 de janeiro de 2017 até 
à presente data. 

Nessa qualidade, entre outras funções, é Membro da Comissão Nacional de Proteção Civil 
e Representante Suplente do Governo da Região Autónoma da Madeira na Comissão 
Executiva do Plano Nacional de Regresso.


