
 

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia 
Física,  pela Universidade de Coimbra,  onde é 
Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica 
de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da 
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.  

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

9

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

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: 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
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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.



106

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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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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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 
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Acompanhamento do Programa Operacional PO 2020 Açores, um programa 
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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. 
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e Representante Suplente do Governo da Região Autónoma da Madeira na Comissão 
Executiva do Plano Nacional de Regresso.
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