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• Área do concelho: 76 km2

• População residente:  111 892 (censos 2011)População residente:  111 892 (censos 2011)
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A importância dos fenómenos naturais no concelho do Funchal

Algumas das ocorrências no concelho do Funchal:
� Incêndio – 18 de Julho 2012

� Neve – 16 de Março 2011

� Incêndio – 13 de Agosto 2010

� Aluvião – 20 de Fevereiro 2010

� Aluvião – 29 de Outubro 1993

� Aluvião – 24 de Novembro 1979� Aluvião – 24 de Novembro 1979

naturais no concelho do Funchal

Algumas das ocorrências no concelho do Funchal:
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Aluvião: é o termo regionalmente dado a uma forma

em suspensão) proveniente essencialmente dos movimentos

factor desencadeante do tipo de escoamento

quantidade de precipitação num curto espaço de tempo

Aluvião 29 de Outubro 1993 Aluvião 20 de Fevereiro 2010

forma de escoamento torrencial com elevada carga (sólid

movimentos de massa nas vertentes.

e da dinâmica de vertentes é o mesmo: elevad

tempo.

Número 

Aluvião 20 de Fevereiro 2010
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Aluvião
Número 

de Mortos

1803 600 a 100

1993 5

2010 32*

* Número referente ao concelho do Fu



Áreas 
Inundadas 

pelas 
Aluviões:

09 Out 180309 Out 1803
29 Out 1993
20 Fev 2010
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Bacias hidrográficas

rede hidrográfica do concelho é bastante densa e hierarquizada
declives mais acentuados e a artificialização é menor.

 no sector Sul, é pouco ramificada e em muito condicio
abertos e fechados.

hierarquizada no sector Norte, onde se encontram

icionada e alterada pela mão humana, através de canai
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Movimentos de vertente

São vários os movimentos 
identificados no concelho do Funchal. 
O trabalho de campo nos primeiros 15 
dias, permitiu inventariar após a 
Aluvião de 20 de Fevereiro - 439 
movimentos de vertentes, na sua 
maioria deslizamentos e 
desabamentos. 
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20 Fevereiro 201020 Fevereiro 2010
Funchal 

20 Fevereiro 201020 Fevereiro 2010
Funchal 
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Após 20 Fevereiro 2010Após 20 Fevereiro 2010Após 20 Fevereiro 2010Após 20 Fevereiro 2010
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Após a emergência:

Adoptar as medidas necessárias à urgente normalização

restabelecimento, o mais rápido possível dos serviços

abastecimento de água e energia.

Total: 
1.177.000 litros

normalização da vida das pessoas atingidas, procedendo ao

serviços públicos essenciais, fundamentalmente
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2. Promover o regresso das populações, bens e animais.

881 

casas afectadas
241 recuperáveis a longo prazo

414 recuperáveis a curto prazo

Promover o regresso das populações, bens e animais.

241 recuperáveis a longo prazo

414 recuperáveis a curto prazo

Realojamentos: 126 fogos 

(cerca de 500 pessoas)
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Difundir através da Comunicação Social, ou por outros

medidas a adoptar pelas populações em risco (conferências

28 de Fevereiro, sempre às 18h)

outros meios, os conselhos e

(conferências de imprensa de 20 a
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Assegurar a manutenção da Lei e da Ordem e garantir

acesso necessárias, para a movimentação dos meios

zonas de risco das pessoas afectadas

garantir a circulação nas vias de

de socorro e evacuação das
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Promover a demolição, desobstrução e remoção dos destroços ou obstáculos, 

a fim de restabelecer a circulação e evitar o perigo de desmoronamentos.

Promover a demolição, desobstrução e remoção dos destroços ou obstáculos, 

a fim de restabelecer a circulação e evitar o perigo de desmoronamentos.
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Recuperação  da Cidade  do  
FunchalFunchal

Recuperação  da Cidade  do  
FunchalFunchal
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Melhorias implementadas após 
o evento de 20 de Fevereiroo evento de 20 de Fevereiro

Melhorias implementadas após 
o evento de 20 de Fevereiroo evento de 20 de Fevereiro
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Exemplo: Central de Comunicações e Despacho
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 equipamentos, melhoramento das infraestruturas)
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Acesso aos dados meteorológicos horários das estações
do IPMA, por exemplo:

Precipitação;

Vento (rumo e velocidade);

Temperatura (máx, min, instantânea);

Humidade;

Radiação;

Acesso aos dados meteorológicos horários das estações meteorológicas 

Recepção dos 
Avisos Meteorológicos 

por SMS
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Actualização das bases de dados do Sistema de Informação Geográfico da CMF com 
novos dados e ferramentas de gestão territorial
Actualização das bases de dados do Sistema de Informação Geográfico da CMF com 
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Projectos EducativosProjectos Educativos
Área da Proteção Civil

EducativosEducativos
Área da Proteção Civil
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Projecto - Dar a Volta ao Perigo

Este projeto educativo visa essencialmente trabalhar
informação/sensibilização, oficinas de trabalho e jogos

Objetivos Gerais:

Sensibilizar e preparar para a possibilidade de ocorrência de acidentes naturais e tecnológicos;
Desenvolver competências e conhecer os principais riscos e as formas para a sua prevenção;
Promover hábitos de segurança;
Promover atitudes e comportamentos adequados em situações de emergência.

trabalhar diversas temáticas através de sessões
jogos lúdico-pedagógicos.

Sensibilizar e preparar para a possibilidade de ocorrência de acidentes naturais e tecnológicos;
Desenvolver competências e conhecer os principais riscos e as formas para a sua prevenção;

Promover atitudes e comportamentos adequados em situações de emergência.
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Ações de sensibilização nas escolas do 1º ciclo

2013 Nº Alunos

Janeiro 185

Fevereiro 170

Março 200

Abril 917

Maio 114

Total 1586
Cartão de Agente de Proteção Civil Produção de um Guia de Proteção 

Segurança em Situações de Risco 
Cartão de Agente de Proteção Civil 
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Funchal 
Cidade ResilienteCidade Resiliente

Making Cities Resilient: My
World Disaster Reduction

Funchal 
Cidade ResilienteCidade Resiliente

My City is Getting Ready
Reduction Campaign 2010-2015
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Data de adesão à campanha: 
12 de Outubro 2012
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A campanha “World Disaster Reduction Campaign

das Nações Unidas aborda a necessidade

problema da catástrofe e o fatalismo associado

práticas que lhes permita resistir, adaptar-se e

Campaign 2010-2015 l Making Cities Resilient”

necessidade das comunidades locais enfrentarem o

associado e desenvolverem um conjunto de boas

e recuperar (resiliência).
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Criação de uma página no Facebook

Informação Disponibilizada:

Previsões Meteorológicas;
Avisos Meteorológicos;
Medidas de autoproteção;
Índice Ultra Violeta
Divulgação semanal sobre os níveis de pólenes 

existentes no ar atmosférico

2- Protocolo com a Associação Portuguesa 
Deficientes – Delegação Local do Funchal

Ações de sensibilização:

• Pessoas com necessidades especiais;

• Técnicos;

• Familiares;

Elaboração de uma base dados SIG:

• Instituições;• Instituições;

• Pessoas com necessidades especiais.
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“UM FUNCHAL CONSCIENTE É UM FUNCHAL RESILIENTE!”

World Disaster Reduction Campaign 2010-2015
Making Cities Resilient: Funchal is Getting Ready!

INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION
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