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1. ÂMBITO 

Este documento consiste no relatório de participação pública associado ao Plano de Gestão de Riscos de 

Inundação da Região Autónoma da Madeira (PGRI-RAM). 

 

1.1. Audiência 

Este documento destina-se aos responsáveis e técnicos da Direção Regional do Ordenamento do 

Território e Ambiente e a todos os interessados no processo de participação pública do PGRI-RAM. 

 

1.2. Pré-Requisitos 

Término do período de consulta pública. 
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2. RELATÓRIO 

2.1. Data do início e do fim da fase de consulta pública 

Data de início: 23 de fevereiro de 2017. 

Data do fim: 23 de maio de 2017. 
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2.2. Conteúdo do PGRI-RAM submetido à consulta pública 

Anexo 1 – Disponível no DVD 
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2.3. Os modos de publicitação e datas de publicação dos anúncios 

Os meios de divulgação dos procedimentos de participação pública, foram os seguintes: publicação de 

aviso no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (Anexo 2), a produção e distribuição de cartazes 

e de desdobráveis (Anexo 3); a divulgação no site da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos 

Naturais (www.madeira.gov.pt/sra), no site da Direção Regional de Ordenamento do Território e Ambiente 

(https://www.madeira.gov.pt/drota/Estrutura/DROTA/ctl/Read/mid/2875/InformacaoId/15329/UnidadeOrga

nicaId/14); a divulgação em jornais e diários (Anexo 4), a divulgação nos media (dia 19 de março de 2017 

na RTP Madeira); envio de convites, de ofícios e e-mails a informar/convidar para as ações de 

participação pública. 

 

A publicitação em jornais e diários decorreu nos dias 19 de março e no dia 23 de abril de 2017, no Jornal 

da Madeira e Diário de Notícias da Madeira. 

 

Para além do site da DROTA, a consulta pública foi ainda divulgada no portal oficial relativo aos 

processos de consulta pública a cargo do Ministério do Ambiente em 

http://participa.pt/consulta.jsp?loadP=1804. 

 
  

http://www.madeira.gov.pt/sra
https://www.madeira.gov.pt/drota/Estrutura/DROTA/ctl/Read/mid/2875/InformacaoId/15329/UnidadeOrganicaId/14
https://www.madeira.gov.pt/drota/Estrutura/DROTA/ctl/Read/mid/2875/InformacaoId/15329/UnidadeOrganicaId/14
http://participa.pt/consulta.jsp?loadP=1804
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2.4. Os meios de participação definidos para o público 

A proposta do Plano esteve disponível em: 

a) Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, à Rua Dr. Pestana Júnior, n.º 6, 3.º 

Andar Dto., 9064-506 Funchal, entre as 9:00 e 12:30 e entre as 14:00 e as 17:30; 

b) Em www.madeira.gov.pt/sra, www.madeira.gov.pt/drota e www.participa.pt. 

 

 

 

http://www.madeira.gov.pt/sra
http://www.madeira.gov.pt/drota
http://www.participa.pt/
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Todos os contributos foram entregues, por escrito, com identificação do assunto, acompanhados da 

identificação, residência completa e número de contribuinte, dirigidas à Secretária Regional do Ambiente 

e Recursos Naturais, Rua Dr. Pestana Júnior, n.º 6, 3º Andar D.to, 9064-506 Funchal e pelos seguintes 

meios: por correio registado com aviso de receção, via Fax para o n.º 291 229 438, ou por via eletrónica 

para o seguinte correio eletrónico: 

drota@madeira.gov.pt.  
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2.5. Data de realização e a sinapse dos acontecimentos da sessão pública de apresentação 

A realização da 1.ª sessão pública de apresentação decorreu no dia 24 de março de 2017 (14.00h) no 

Auditório do Edifício do Campo da Barca, localizado na Rua Dr. Pestana Júnior, n.º 6, Funchal. 

 

A realização da 2.ª sessão pública de apresentação decorreu no dia 26 de abril de 2017 (14.00h) no 

Auditório do Edifício do Campo da Barca, localizado na Rua Dr. Pestana Júnior, n.º 6, Funchal. 

 

2.5.1. Público-alvo da sessão pública 

A lista das entidades convidadas para as sessões públicas de apresentação foi a seguinte: 

- Câmara Municipal do Funchal 

- Câmara Municipal de Câmara de Lobos 

- Câmara Municipal da Ribeira Brava 

- Câmara Municipal da Ponta do Sol 

- Câmara Municipal da Calheta 

- Câmara Municipal do Porto Moniz 

- Câmara Municipal de São Vicente 

- Câmara Municipal de Santana 

- Câmara Municipal de Machico 

- Câmara Municipal de Santa Cruz 

- Câmara Municipal de Porto Santo 

- Secretaria Regional de Agricultura e Pescas  

- Secretaria Regional de Educação  

- Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura  

- Secretaria Regional da Saúde  

- Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública  

- Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais  

- Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus 

- Direção Regional do Equipamento Social e Conservação 

- Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas 

- Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

- Direção Regional de Estradas 

- Direção Regional de Pescas 

- Direção Regional da Agricultura 
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- Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas 

- Direção Regional de Assuntos Europeus e Cooperação Externa 

- Direção Regional da Economia e Transportes 

- Direção Regional do Turismo 

- Direção Regional de Educação 

- Direção Regional da Juventude e Desporto 

- Direção Regional da Cultura 

- Direção Regional do Patrimonio e de Gestão dos Servicos Partilhados 

- Investimento Habitacionais da Madeira, EPE-RAM 

- Águas e Resíduos da Madeira, S.A. 

- Instituto de Florestas e Conservação da Natureza 

- Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, IP-RAM 

- Laboratório Regional de Engenharia Civil 

- PRODERAM – Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma da Madeira 

- IA- Saúde - Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM 

- APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA 

- AREAM - Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira 

- IPMA - Observatório Meteorológico do Funchal 

- ARAE - Autoridade Regional das Atividades Económicas 

- EEM - Empresa de Eletricidade da Madeira 

- Loja do Cidadão da Madeira 

- Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM 

- UMA – Universidade da Madeira 

- SDM - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira 

- DSIGC - Direção de Serviços de Informação Geográfica e Cadastro 

- AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira 

- FrenteMar - Frente MarFunchal 

- Quercus Associação Nacional de Conservação da Natureza - Núcleo Regional da Madeira 

- ACIF - Câmara do Comercio e Indústrias da Madeira 

- Capitania - Capitania do Porto do Funchal 

- Estação de Biologia Marinha 

- Amigos do Parque- Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal 
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As entidades presentes na 1.ª sessão pública foram as seguintes: ALRAM, ARM, CM Câmara de Lobos, 

CM Machico, CM Machico, CM Porto Moniz, CM Ribeira Brava, CM Santana, CMM, DRA, DRES, DRET, 

DROTA, DRP, DRT, DSI\DRP, EEM, ES Jaime Moniz, IASAÚDE, ISSM, LREC, SR Educação. 

As entidades presentes na 2.ª sessão pública foram as seguintes: CONSULGAL, Cristina Gonçalves, 

DROTA, ISSM, DRE, Capitania do Porto do Funchal, LREC, SRPC, ARM, IHM, SER, CM Funchal, DRC, 

CM Câmara de Lobos, SRA, IASAÚDE, CM Ponta do Sol, IFCN. 

A lista completa das presenças na 1.ª e 2.ª sessão pública encontra-se no Anexo 5. 
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2.5.2. Fotografias das sessões públicas 

1.ª Sessão pública  

  

2.ª Sessão pública  
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2.6. O conteúdo da apresentação multimédia 

O conteúdo da apresentação multimédia, referente à sessão de apresentação pública do PGRI-RAM, em 

formato PDF, encontra-se no DVD (Anexo 6). 

 

2.7. A listagem com as perguntas, pedidos de esclarecimento e sugestões, identificação do 

participante ou da instituição, data e forma de recebimento, assim como as respostas 

Foram apresentadas sugestões pelos seguintes participantes: Câmara Municipal da Ribeira Brava, 

Direção Regional de Estradas, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Administração dos 

Portos da Região Autónoma da Madeira, Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, 

Miguel Câncio de Jesus e Silva, Águas e Resíduos da Madeira, Secretaria Regional da Inclusão e 

Assuntos Sociais – Serviço Regional de Proteção Civil, Danilo Matos, Direção Regional do Equipamento 

Social e Conservação, Quinta da Terra Boa, IASAÚDE, Câmara Municipal de Porto Moniz, Câmara 

Municipal de Machico, João Carlos Marques, Cristina Gonçalves, Duarte Araújo, Câmara Municipal de 

Câmara de Lobos e Duarte Santo. 

Para cada participação individualizaram-se as questões colocadas e as respetivas respostas da equipa 

(célula a cinzento). 
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Câmara Municipal da Ribeira Brava 

(Recebido a 31 de janeiro de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a A utilização dos 10 m enquanto critério baseou-se na distância considerada para as águas não 

navegáveis ou nem flutuáveis, nos termos da lei que estabelece a titularidade dos recursos hídricos, 

Lei nº 54/2005, de 15 de novembro. 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a 

Para esclarecimento sobre o modo de integração do PGRI nos instrumentos de gestão territorial e de 

emergência de proteção civil foi incluído no plano o ponto 4. O PGRI faz uma proposta sobre a 

demarcação de Zonas Adjacentes. Estas zonas adjacentes serão definidas por ato regulamentar por 

se encontrarem ameaçadas pelas cheias e corresponderão às 27 zonas críticas do PGRIRAM. 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a As referências temporais do ponto 4.1 (na nova versão corresponde ao ponto 6.1) foram adequadas.  

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a Para esclarecimento sobre o modo de integração do PGRI nos instrumentos de gestão territorial e de 

emergência de proteção civil foi incluído no plano o ponto 4. 
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Direção Regional de Estradas  

(Recebido a 17 de fevereiro e 10 de abril de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 

Relativamente aos elementos expostos verificamos que, com o objetivo de avaliar o impacto global das inundações na atividade 

económica, o capítulo 2. CARTOGRAFIA DE INUNDAÇÕES E CARATERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS EXPOSTOS do PGRI-RAM 

referencia as infraestruturas rodoviárias potencialmente afetadas pelas inundações (considerando os três períodos de retorno estipulados 

e independentemente do risco associado), remetendo a sua identificação para respetivo o ANEXO 4. Ora, uma vez analisado o conteúdo 

deste ANEXO 4 notamos que as extensões aí elencadas encontram-se decompostas em função da classificação estrutural ( 1 ) das 

Estradas Regionais potencialmente afetadas e da zona crítica onde se inserem. Verifica-se ainda que, das 27 zonas críticas definidas no 

presente PGRI-RAM, apenas 4 não abrangem qualquer extensão de estrada suscetível de ser afetada por inundações, nomeadamente as 

zonas 11 - Ribeiro da Nora, 12 - Ribeiro do Lazareto, 16 - Ribeira de Santa Cruz e 18 - Ribeira da Maiata. Por outro lado, no caso 

particular das zonas críticas 8 - Ribeira de S. João, 9 - Ribeira de Santa Luzia e 10 - Ribeira de João Gomes, constatamos que as 

extensões de Estradas Regionais principais a estas associadas, tidas por potencialmente afetadas pelas inundações, não espelham a 

última alteração à classificação das estradas da rede viária regional, concretizada pela entrada em vigor do Decreto Legislativo Regional 

n.º 15/2016/M ( 2 ), de 14 de março, cumprindo-nos relembrar que, à luz deste diploma, as vias marginais àquelas três ribeiras foram 

reintegradas no domínio público municipal. Neste contexto, entendemos necessário o reajustamento das extensões elencadas no ANEXO 

4 em questão, tendo em consideração o seguinte: 

– A atual ER 109, marginal à Ribeira de Santa Luzia e designada «Viveiros - Vasco Gil», tem início na Rotunda dos Viveiros e término na 

Fundoa (no futuro efetuará a ligação ao Vasco Gil - ER 107), ostentando um desenvolvimento de aproximadamente 1,8 Km; 

– Marginais à Ribeira de S. João não se desenvolvem, presentemente, quaisquer estradas integradas na rede viária regional; 

– A atual ER 118, designada «Acesso à ER 101 no Funchal (Ribeira de João Gomes)», efetua a ligação entre a Rua Dom Ernesto Sena de 

Oliveira e o Nó da Pestana Júnior (ER 101), da Via Rápida Ribeira Brava - Caniçal, numa extensão de cerca de 0,7 Km. 

R
es

po
st

a O anexo 4 foi reformulado tendo em consideração a rede viária regional (Rede Viaria 

Regional_04_2017_SMPL.dwg) cedida pela DRE. 

Q
ue

st
ão

 

No que se refere à medida M01 “Transferência de Risco”, especificamente a submedida elencada na alínea c) Promoção de aquisição de 

seguros com cobertura de riscos de catástrofes naturais, constatamos pela respetiva ficha do ANEXO 9 que esta incidirá unicamente sobre 

os postos de abastecimento de combustível existentes na proximidade de determinados cursos de água com risco hidrológico (zonas 

críticas 4, 9 e 24), tidos como suscetíveis de serem danificados por um episódio de cheia. Ora, tendo em consideração que esta 

submedida se destina a criar mecanismos de suporte aos prejuízos económicos e para a saúde humana que possam resultar das 

inundações, e porque se reconhece que a relocalização das infraestruturas rodoviárias localizadas em áreas inundáveis não será 

exequível e que a construção de eventuais estruturas de proteção destas contra cheias será demasiado onerosa, julgamos que seria de 

ponderar o alargamento da incidência desta submedida de modo a abranger também as infraestruturas rodoviárias; 

R
es

po
st

a Foi incluído na medida M01c. 

Q
ue

st
ão

 

Com referência às medidas M02 “Recolha de dados e informação sobre inundações” - f) Programa de avaliação das condições de 

estabilidade e de segurança dos muros e respetivas fundações e caraterização das singularidades (para as ribeiras das 27 zonas críticas), 

M03 “Disponibilização de informação sobre inundações aos cidadãos” - d) Colocação de réguas graduadas nos muros laterais dos cursos 

de água, e M04 “Recuperação das condições naturais da rede hidrográfica nas Zonas Críticas” - b) Desassorear, desobstruir e remover 

material dos cursos de água, pretendemos a seguinte clarificação: Se porventura no âmbito de uma determinada obra promovida pela 

DRE se configure necessário intervencionar - de forma pontual ou profunda - qualquer das ribeiras associadas às 27 zonas críticas 

definidas no PGRI-RAM, e se não se puderem dissociar tais intervenções dos demais trabalhos da obra, será a implementação destas 

medidas, nestes termos, ainda suscetível de ser parcialmente financiada pelo POSEUR (comparticipação de até 85% do custo das 
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medidas), conforme indicado no campo «Fontes possíveis de financiamento» das fichas correspondentes do ANEXO 9 do plano? 
R

es
po

st
a Todos os projetos com intervenção direta na mitigação do risco de inundação e enquadráveis nas 

tipologias de medidas (numa ou em várias) definidas no plano contribuem para os objetivos do 

plano. 

Q
ue

st
ão

 

Relativamente à abrangência da submedida a) Intervenções de Reabilitação, Regularização e Canalização de Linhas de Água para 

proteção de áreas urbanas, inerente à medida M09 “Regularização fluvial”, impõe-se recolher a Vossa opinião sobre a matéria tendo em 

consideração o seguinte: podendo-se afirmar que a DRE habitualmente promove obras em infraestruturas rodoviárias que, quando 

próximas ou adjacentes a cursos de água, muitas vezes obrigam à intervenção na própria linha de água (nomeadamente em áreas 

urbanas onde o espaço disponível é, por norma, exíguo), questionamos de que espécie ou natureza serão os trabalhos enquadráveis 

nesta submedida? A título de exemplo, no âmbito das obras promovidas pela DRE é frequente a execução de estruturas de contenção 

fundadas em leitos de ribeiras que, por redefinirem os contornos das respetivas margens, afiguram-se-nos passíveis de serem encarados 

como trabalhos de canalização e regularização da linha de água e, neste contexto, suscetíveis de serem abrangidos pela submedida em 

questão. 

R
es

po
st

a São enquadráveis os projetos que demonstrem que através da diminuição da profundidade, da 

velocidade de escoamento e do caudal conduzam à redução da perigosidade hidrodinâmica. 

Q
ue

st
ão

 

No caso da submedida b) Programa de estabilização de vertentes com um coberto vegetal adequado, elencada na medida M10 

“Requalificação das cabeceiras das linhas de água”, entendemos que, com o propósito de salvaguardar uma eventual comparticipação de 

até 85% no seu financiamento pelo POSEUR, será passível de reformulação ou ajustamento. Com efeito, em diversas ocasiões foram 

promovidas pela DRE intervenções em vertentes instabilizadas (regra geral, pela erosão resultante da ocorrência de fenómenos 

climatéricos extremos) tendo em vista a proteção das infraestruturas rodoviárias nestas encaixadas. Neste contexto, será de todo 

expectável que tais intervenções - pontuais ou mais extensas - se repitam no futuro, podendo algumas delas incidir em vertentes 

sobranceiras a qualquer das linhas de água associadas às 27 zonas críticas identificadas no PGRI-RAM. Será para tal suficiente que a 

instabilização de uma determinada vertente constitua uma ameaça à manutenção dos níveis de serviço mínimos que devem ser 

assegurados pelas Estradas Regionais da rede principal e da rede complementar (nos termos dos artigos 8.º e 11.º do Decreto Legislativo 

Regional n.º 15/2005/M, de 9 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2016/M, de 14 de março, e republicado no 

Anexo V deste diploma). Contudo, não estaremos equivocados ao afirmar que as intervenções da DRE não se cingem à mera aplicação 

de um coberto vegetal, sendo comum a adoção de soluções de estabilização mais “pesadas” (com recurso a revestimentos de betão 

projetado, a estruturas em betão armado - com fundação direta ou indireta -, passando também pela instalação de redes metálicas de 

proteção) em função do grau de instabilização observado numa dada vertente, visando sempre garantir a segurança dos utilizadores das 

Estradas Regionais e a integridade da própria via. Atendendo ao exposto somos de opinião que esta submedida b), enquadrada na 

medida M10, deverá ser mais abrangente, pelo que sugerimos a sua reformulação ponderando a supressão da expressão “com um 

coberto vegetal adequado” ou, em alternativa, o aditamento à medida M10 de uma outra submedida, intitulada c) Programa de 

estabilização de vertentes, que envolva as demais soluções estabilizadoras aplicáveis. 

R
es

po
st

a Redefiniu-se a medida M10b para “Programa de estabilização de vertentes” e a sua abrangência. 

Q
ue

st
ão

 Destacamos ainda a medida M11 “Defesa contra inundações/aluviões”, com ênfase na submedida c) 

Construção/Reforço de estruturas longitudinais (muros) para proteção de áreas urbanas/críticas (apontada às zonas críticas 2, 4, 6, 14, 17, 

20 e 24) que tem por objetivo operacional a construção de muros onde estes não existem ou aumento da altura de muros existentes, 

conforme consta da ficha respetiva do ANEXO 9 do PGRI-RAM. Parece-nos que a implementação desta medida procura colmatar a 
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inexistência, em determinadas extensões de ribeiras, de uma barreira física que impeça ou minimize os danos materiais e humanos que 

possam resultar do galgamento das margens aquando da ocorrência de cheias pelo que, salvo outra interpretação da Vossa parte, é 

nosso entendimento que, na eventualidade da DRE vir a executar trabalhos enquadráveis neste âmbito, haverá que considerar a 

possibilidade destas intervenções poderem ser parcialmente financiadas ao abrigo do POSEUR. 

R
es

po
st

a Foi alargado o âmbito da medida para todas as zonas críticas, quando se trate de 

proteção\restabelecimento da rede rodoviária regional.  
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Instituto das Florestas e Conservação da Natureza  

(Recebido a 17 de fevereiro) 

 

Q
ue

st
ão

 «Na implementação da medida M10, estando o IFCN, IP-RAM referenciado para alínea b), mas não para a alínea a) “controlo dos 

processos erosivos ou diminuição da produção de material sólido através da construção de barragens de correção torrencial, na cabeceira 

das linhas de água principais”, cuja responsabilidade foi atribuída à DRESC, somos da opinião que a mesma deveria ser assumida em 

partilha entre a DRESC e o IFCN, IP-RAM.» 

R
es

po
st

a A ficha de medida M10a foi alterada de acordo com a solicitação. 
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Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira  

(Recebido a 3 de março de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 

 

 

R
es

po
st

a Será acrescentado no PGRI e no Relatório da AAE 
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Q
ue

st
ão

 

 

 

R
es

po
st

a 

As premissas foram tidas em conta no PGRI, num enquadramento compatível com a escala de 

abordagem do plano, necessariamente de primeiro nível, trabalhado à escala 1:5000. 

Relativamente à subida do nível do mar está prevista a abordagem deste tema na 2ª geração do 

PGRI. 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a 

A natureza macro do plano não é compatível com análises de detalhe, contudo a necessidade de 

aprofundamento da análise será identificada como recomendação para estudos específicos 

posteriores. O elemento exposto referido será considerado na nova versão do PGRI e constará 

como recomendação da AAE. 
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Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente 

(Recebido a 5, 9, 10 e 11 de maio de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 

Sabendo que a fidedignidade e qualidade da informação associada a zonas de risco de inundação, ou mesmo de parâmetros de altura ou 

volume de inundação, depende do conhecimento com um grau de detalhe inerente a uma caraterização minuciosa do território, 

nomeadamente, a componente altimétrica, vimos propor como medidas a serem identificadas para a discussão pública do PGRI: 

  

- estabelecimento na RAM de uma rede de nivelamento geométrica de alta precisão, baseada no nível médio do mar registado no 

marégrafo do Funchal. 

  

Com este referencial altimétrico a ilha da Madeira e Porto Santo ganham uma infraestrutura apta a dar resposta em todo e qualquer 

levantamento local que careça de apuramento de valores de altitude, situação de particular valia para todas as atividades de monitorização 

de riscos ou de erosão interdependentes da avaliação de riscos de inundação; 

  

Beneficiam ainda: apoio topográfico à implantação e manutenção de obras públicas e particulares; estudos de avaliação de alteração 

climática; ganho de confiança na tomada de decisão administrativa relativa ao domínio público marítimo; base para avaliação da evolução 

do território (caraterização hidrográfica; aterros; movimentos de terra). 

R
es

po
st

a A proposta de medida foi incluída no plano com a referência M02h. 

Q
ue

st
ão

 

QUESTÃO 1: 

 

Na pagina 43 no ponto 3.7. Sistema de Acompanhamento e Avaliação dos Progressos no Desenvolvimento do Plano , consta o seguinte:  

«Segundo o Decreto-Lei n.º115/2010, de 22 de outubro, o plano deverá conter uma descrição da forma como deverão ser controlados os 

progressos na execução do plano. Para este efeito, foi desenhado um sistema informático que permitirá analisar e avaliar a implementação 

das medidas propostas com enfâse na execução temporal, financeira e física das medidas referentes ao 1.º ciclo de planeamento, onde se 

encontra programada a ficha de medida, apresentada no Anexo 9. » 

 

Temos dúvida a que se refere o acima sublinhado  

 

R
es

po
st

a 

Nesta fase o sistema informático consiste num conjunto de folhas de cálculo que permitem registar, 

analisar e avaliar a implementação das medidas propostas com enfâse na execução temporal, 

financeira e física. Este sistema pode evoluir para um sistema de gestão de projeto, tendo-se 

previsto para este efeito uma medida no plano. 

Q
ue

st
ão

 

QUESTÃO 2: 

 

Na pág. 29 de 104  consta o seguinte: 

“Nas zonas críticas procuraram-se identificar as infraestruturas de tratamento de água para consumo afetadas pelas inundações relativas 

aos três períodos de retorno e para qualquer risco associado (Quadro 12).”  

 Propomos  caso concorde: 

Onde é referido … para consumo, propomos que  conste apenas : “…. infraestruturas de tratamento de água afetadas pelas inundações 

….”. Isto porque no Quadro 12 também é apresentada uma infraestrutura de tratamento de águas residuais. 
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R
es

po
st

a A alteração foi incluída na nova versão do documento. 

 

Q
ue

st
ão

 

QUESTÃO 3: 

 

Relativamente aos cronogramas de execução das medidas, apresentados entre as páginas 36 a 42, propomos que os mesmos sejam 

revistos, pois nalgumas situações esses cronogramas parecem-nos desadequados para o 1.º e 2.º Semestres de 2017. Isto no referente 

às medidas que sabemos não terem tido ainda inicio.  

 

Por exemplo as seguintes medidas:  

Medida M02 - d) – Elaboração do Relatório do Estado das Ribeiras das 27 Zonas Criticas 

Medida M05 – a) Criação de um Fundo para Relocalização 

Medida M06 - a) – Propor a classificação de zonas non aedificandi para todas as bacias hidrográficas 

 

Estas medidas são apresentadas em todos os cronogramas (de todas as zonas críticas) estando o início da sua execução previsto para o 

1.º Semestre de 2017. Não tendo sido iniciadas até à presente data e estando prevista a publicação do PGRI em Junho (fim do 1.º 

semestre de 2017), consideramos a calendarização desadequada no referente à data de publicação do Plano. 

R
es

po
st

a A calendarização foi reajustada tendo em consideração a previsão da publicação do PGRI em Junho 

de 2017. 

Q
ue

st
ão

 

QUESTÃO 4: 

 

No ponto  4.1. (página 47) – Participação Pública, existem alguns lapsos no texto, nas referencias a datas e na referencia a um inquérito 

que tanto quanto é do nosso conhecimento, não existe. 

 

Datas a retificar: 

«A participação pública decorreu entre 1 de fevereiro de 2017 e 30 de abril de 2017 (o correto: 23 de fevereiro e  23 de maio de 2017). A 

primeira sessão pública foi realizada na cidade do Funchal no dia 1 de fevereiro de 2017 (o correto: dia 24 de março de 2017 ) e a 

segunda sessão pública foi realizada na cidade do Funchal no dia 2 de maio de 2017(o correto: dia 26 de abril de 2017).» 

 

Quanto à referencia ao inquérito a mesma deverá ser removida:  «Foi elaborado um inquérito disponível no portal da DROTA.» 

R
es

po
st

a A redação do ponto 4.1 foi efetuada de acordo com o solicitado. 

Q
ue

st
ão

 

QUESTÃO 5: 

 

Propomos que avalie a ficha de medida em anexo no sentido de a incluir no PGRIRAM. Consiste numa medida que está nos PGRI do 

continente (em todos) e não está no nosso. Efetuamos algumas alterações que descrimino, nomeadamente na sua designação:  

 No continente: Designação da medida: Elaborar estudo sobre a metodologia para a avaliação da vulnerabilidade e suscetibilidade da 

sociedade face às inundações 

Nossa proposta: Designação da medida: Elaboração de estudo para a avaliação da vulnerabilidade e suscetibilidade da sociedade face às 

inundações através de uma metodologia uniformizada a nível nacional. 

Alterámos igualmente os objetivos operacionais. 

Mantivemos o objetivo estratégico de forma a ficar em consonância com a lista prevista na página 10 do PGRIRAM. 
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R
es

po
st

a Foi incluída a medida proposta com a identificação M02g. 
Q

ue
st

ão
 

QUESTÃO 6: 

  

Lembramos da importância da adição da medida referente ao acompanhamento das medidas, tal como referido na última sessão.  

Nos PGRI do continente não colocaram mas julgamos ser importante introduzir até por razões de financiamento comunitário (área 

prioritária 2016/2021)  

Proposta de Designação da medida: Acompanhamento e Avaliação da Implementação das Medidas do PGRIRAM 

Hipótese de Descrição: Criação de um sistema de Acompanhamento e Avaliação da Implementação das Medidas do PGRIRAM, mediante 

a aquisição de uma visão integrada do desempenho do conjunto de competências e funções atribuídas às entidades com responsabilidade 

em matéria de riscos de inundações. 

Proposta de valor financeiro: 60.000€ (85% POSEUR/15%OR) 

Entidade Responsável: DROTA 

R
es

po
st

a Foi incluída a medida proposta com a identificação M02aa. 

Q
ue

st
ão

 

QUESTÃO 7: 

 

No referente à Ficha de Medida: Elaborar proposta legislativa visando enquadrar a recomendação de aquisição de seguro. 

No item desta ficha: Incidência da medida/ Problema que visa resolver: Da leitura da descrição do problema ficámos com a seguinte 

dúvida: Os imoveis públicos e privados terão (julgamos) igualmente enquadramento na proposta legislativa.  

Esta medida deverá ter estimativa de custo e financiamento POSEUR. Falta nesta ficha igualmente a entidade responsável. 

R
es

po
st

a A medida não integra qualquer detalhe técnico ou jurídico, tratando apenas de garantir o 

desenvolvimento da medida. A estimativa do custo e fontes possíveis de financiamento foram 

incluídas no Quadro 16. 

Q
ue

st
ão

 

QUESTÃO 8: 

Sugestões da DROTA na coluna: Observações DROTA 

 

   Pág. 43 do PGRI – Quadro 44 – Indicadores da implementação das medidas: 

Tipo Código Medida Indicadores de 

Monitorização 

Meta Observações DROTA 

Recuperação e 

Aprendizagem 

M01 b) Promoção de 

aquisição de 

seguros 

agrícolas 

N.º de zonas críticas em que 

se promoveu a aquisição do 

seguro agrícola / Nº de 

zonas críticas em que o 

seguro é aplicável 

100% até ao 2º 

semestre de 2017 

Propomos caso concorde, 

que esta meta passe para 

2018 (100% até ao 2º 

semestre de 2018) uma vez 

que o PGRI será 

aprovado/publicado em 

junho de 2017. Para dar 

tempo à execução da 

medida 

Recuperação e 

Aprendizagem 

M01 c) Promoção de 

aquisição de 

seguros com 

cobertura de 

riscos de 

catástrofes 

naturais 

N.º de zonas críticas em que 

se promoveu a aquisição 

deste seguro / Nº de zonas 

críticas em que o seguro é 

aplicável 

100% até ao 2º 

semestre de 2017 

Propomos caso concorde, 

que esta meta passe para 

2018 (100% até ao 2º 

semestre de 2018) uma vez 

que o PGRI será 

aprovado/publicado em 

junho de 2017. Para dar 

tempo à execução da 

medida 
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R
es

po
st

a A alteração da meta foi alterada para 2018, conforme sugerido. 
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Miguel Câncio de Jesus e Silva 

(Recebido a 26 de abril, 2 de maio de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 

Miguel Câncio de Jesus e Silva, residente à Rua Vale dos Piornais, Edifício Formosa park, Bloco 2, 3ºB, sou de opinião que os modelos 

digitais dos cursos de água regionais dos programas HEC-HMS e HEC-RAS elaborados pela empresa Municipia para a elaboração do 

Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica da Região Autónoma da Madeira devem ser cedidos a titulo gratuito ao Laboratório regional de 

Engenharia Civil, afim deste organismo público poder utilizá-los na modelação hidrológica e hidráulica de eventos meteorológicos 

relevantes. 

R
es

po
st

a Os dados de base que deram origem aos modelos hidrológicos e hidráulicos foram cedidos 

integralmente pela DROTA para a execução do trabalho pela Municípia. Todos os dados finais e 

intermédios previstos no Caderno de Encargos serão entregues à DROTA. 

Q
ue

st
ão

 Bom dia. 

No âmbito da consulta pública do PGRI-RAm solicito o seguinte esclarecimento: 

As pontes e travessões nas ribeiras foram incluídos nos modelos de escoamento simulados no HEC-RAS? 

R
es

po
st

a 

As singularidades não foram incluídas de forma sistemática nos modelos de escoamento simulados 

no HEC-RAS. As singularidades que não estejam definidas nos elementos de base do modelo digital 

de terreno não foram consideradas, com exceção do túnel de escoamento/escape existente na 

Ribeira da Ponta (norte do centro histórico de Ponta do Sol). Para ultrapassar esta limitação o 

PGRIRAM prevê enquanto medida de planeamento o levantamento sistemático das singularidades 

nas zonas inundáveis. 

Q
ue

st
ão

 

Bom dia. 

No âmbito da consulta pública sobre o PGRI -RAM, solicito o seguinte esclarecimento: 

De acordo com o artigo 9º do Decreto lei 115/2010: “Os planos de gestão dos riscos de inundações devem ter em conta aspectos 

relevantes como: a) Os custos e benefícios;”.  

Não consegui  identificar no PGRI-RAM a quantificação dos benefícios, nem a quantificação de todos os custos dos trabalhos propostos 

por este Plano.  

Agradeço que me informem o seguinte: 

1. se todos os custos têm que estar quantificados no PGRI; 

2. se os benefícios em termos de possíveis vítimas e danos materiais minorados por cada medida do PGRI têm que estar 

identificados. 

Com os melhores cumprimentos, 

Miguel Silva 

R
es

po
st

a Informa-se que a elaboração do PGRIRAM seguiu o disposto na redação do artigo 9.º do Decreto-Lei 

n.º 115/2010 de 22 de outubro. 

Q
ue

st
ão

 

Bom dia. 

No âmbito da consulta pública de 26 de abril, e da questão que levantei sobre as zonas adjacentes informo o seguinte: 

"5 — Os planos de gestão dos riscos de inundações devem indicar as áreas a classificar como zonas adjacentes, nos termos da Lei da 

Titularidade dos Recursos Hídricos, 

aprovada pela Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro." 
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Estas zonas de acordo com o artigo 25º da Lei 54/2005 têm restrições.  

Em face do exposto, proponho a reequação da Medida 06 (página 34): “Propor a classificação de zonas non aedificandi para todas as 

bacias hidrográficas” (100 000€) a executar pela DROTA. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Miguel Silva 

R
es

po
st

a 

Para clarificação sobre a integração do PGRI nos instrumentos de gestão territorial foi introduzido 

um novo ponto no plano, onde se indicam as áreas a classificar como zonas adjacentes, nos termos 

da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos. Sobre a reequação da Medida 06, foi alterada a sua 

designação para “Propor zonas adjacentes e guia de boas práticas”. 
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Águas e Resíduos da Madeira 

(Recebido a 18 de maio de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a 

Considerou-se como opção de melhor perceção, representar apenas os elementos expostos 

afetados. O recinto da ETZL/ET e a ETZO encontram-se representados na cartografia e foram 

incluídos na listagem de elementos expostos. 

 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a 

As bacias foram consideradas na totalidade nos cálculos hidrológicos. Este trabalho não considera o 

estudo de rutura de barragem. Um evento de inundação associado a uma rutura de barragem 

configura uma questão de segurança. Foi tida em consideração a barragem, admitindo-se um 

cenário em que não existiu amortecimento. 
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Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a 

A ETZO, a ETZL/ET, a Estação Elevatória de Águas Residuais da Ribeira Brava, a Estação 

Elevatória de Águas Residuais de Machico, a Estação Elevatória de Águas Residuais do Porto da 

Cruz foram incluídas na nova versão do plano. Adicionalmente foram também incluídas a Estação 

Elevatória da Boaventura, a Estação Elevatória do Tanque e a Estação Elevatória dos Socorridos. 

Considera-se ainda que os elementos expostos referidos beneficiam das medidas genéricas 

elencadas no plano. 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a A alteração foi efetuada conforme solicitado. 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a Não foi possível obter o cadastro geométrico da propriedade rústica associada aos aproveitamentos 

hidroagrícolas privados. Incluiu-se no plano uma nota com essa referência. 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a A ARM foi suprimida do quadro 11. 
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Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a A redação do parágrafo foi adequada.  

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a 

Esta infraestrutura foi identificada na memória descritiva da cartografia de zonas inundáveis e 

cartografia de risco. 

Considera-se que os elementos expostos referidos beneficiam das medidas genéricas elencadas no 

plano. 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a A ficha de medida M01b foi adequada de acordo com o solicitado. 
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Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais – Serviço Regional de Proteção Civil 

(Recebido a 17 de maio de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 

Relativamente ao assunto em epígrafe, será de solicitar esclarecimentos relativamente ao “Programa de Medidas” e os “Indicadores de 

Medida”, sobre o princípio que levou a considerar o SRPC como “Entidade Responsável” sobre as seguintes medidas: 

M03 b) – “Programas de sensibilização municipais sobre medidas de prevenção e proteção contra cheias e inundações.” – A entidade 

responsável pela sensibilização municipal, é o município! 

M12 b) – “Revisão dos Planos Municipais de Proteção Civil em articulação com o PGRIRAM” – o SRPC apenas emite parecer…! 

M12 c) – “Elaboração do Plano de Emergência Externo (PEE) da Lagoa da Portela (Machico) e da Barragem do Tanque (Porto Santo) ” – 

o SRPC apenas tem competência para a emissão de parecer ao PEE da Lagoa! 

M12 d) – “Revisão/articulação do Plano de Emergência Interno e Externo da UAG-Socorridos com o PGRIRAM” - o SRPC apenas emite 

parecer! 

M12 e) – “Realização de exercícios LIVEX para situações de inundações e aluviões” – não existe qualquer plano especial de emergência 

para este tipo de risco, contudo no âmbito do Plano Regional de Emergência de Proteção Civil (de carater geral), existe a obrigatoriedade 

legal de realização de exercícios de 2 em 2 anos e o cenário é definido de acordo com as necessidades detetadas.  

M14 a) – “Elaboração/ Revisão dos Planos de Prevenção e Emergência dos estabelecimentos de ensino localizados nas zonas críticas” – 

o SRPC emite parecer no âmbito da aplicação de Decreto-lei 220/2008 alterado pelo Decreto-lei 224/2015. 

M14 b) – “Elaboração/ Revisão dos Planos Internos de Emergência dos lares localizados nas zonas críticas” – o SRPC emite parecer no 

âmbito da aplicação de Decreto-lei 220/2008 alterado pelo Decreto-lei 224/2015. 

M14 C) – “Elaboração dos Planos Internos de Emergência de Igrejas localizadas nas Zonas inundáveis” - o SRPC emite parecer no âmbito 

da aplicação de Decreto-lei 220/2008 alterado pelo Decreto-lei 224/2015. 

M 14 d) – “Revisão/ Articulação do Plano de Emergência Interno da Central da Térmica da Vitória com o PDRIRAM” - o SRPC apenas 

pode emitir parecer.  

M14 e) – “Realização de simulacros de situações de inundações e aluviões” – esta é uma responsabilidade partilhada com outras 

entidades com competência para a elaboração de planos de emergência e os cenários são definidos pelos mesmos.  

M 15 a) – “Instalação/ Reforço de sistemas CCTV para monitorização on-line” – Clarificar o papel do SRPC entanto entidade responsável, 

pois é apenas utilizador do sistema. 

M15 b) – “Instalação/ Reforço de outros sistemas de Monitorização” - Clarificar o papel do SRPC entanto entidade responsável… 

R
es

po
st

a Os quadros onde o SRPC consta como entidade responsável foram adequados para evitar 

interpretações sobre o papel regulador e o papel de entidade responsável pela implementação da 

medida. 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a A medida deve permanecer no PGRIRAM e apesar de se encontrar em curso deverá ser encarada 

como uma expansão do trabalho já realizado (novas ações, alargamento do público alvo…).  

Q
ue

st
ão
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R
es

po
st

a A medida deve permanecer no PGRIRAM e apesar de se encontrar em curso deverá ser conduzida 

na perspetiva da atualização da aplicação e/ou manutenção da mesma. 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a Foi incluída a medida M02g. O SRPC consta na entidade responsável por solicitar o financiamento. 
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Danilo Matos 

(Recebido a 8 de maio de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 

Obrigado pelo vosso mail, 

Só fui ao primeiro debate e lamentavelmente foi-me impossível ir ao segundo. Para um Plano desta 

importância, fazer apenas dois debates, ambos às 14.00 h, isto é, às horas que as pessoas 

trabalham, não pode ser. Faltou um plano de comunicação e participação a sério, que envolvesse 

mais gente, muitas pessoas. As próprias autarquias nem souberam que isto existia. Espero ter 

tempo e se possível ainda enviar "alguma coisa". 

Cumprimentos,  

Danilo Matos 

R
es

po
st

a 

O PGRIRAM esteve disponível no site da DROTA entre os dias 23 de fevereiro e 23 de maio de 

2017. Foi divulgado 2 vezes no Diário de Notícias e 2 vezes no Jornal da Madeira, tendo ainda sido 

noticiado na RTP Madeira.  

A divulgação junto das autarquias foi efetuada diretamente através de ofício, tendo-se 

disponibilizado todos os elementos do plano. A participação das autarquias da RAM foi alargada, 

tendo-se incluído na elaboração da cartografia de zonas inundáveis e no desenvolvimento do plano 

a maioria das sugestões. 
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Direção Regional do Equipamento Social e Conservação 

(Recebido a 12 de maio de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a A medida foi incluída no PGRIRAM com o código M02i. 

Q
ue

st
ão

 

 

 

R
es

po
st

a A ficha da medida M03a foi adequada à sugestão. 

Q
ue

st
ão
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a A medida M04 foi reorganizada, tendo-se mantido a ordem anterior das alíneas a) e b). 

A alínea c) foi integrada na descrição das fichas de medidas M04a e M04b. 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a A clarificação da medida M08a encontra-se nas fichas em anexo. 
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Quinta da Terra Boa 

(Recebido a 23 de maio de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 

Exm.º Sr.ª  

Diretora Regional do Ordenamento do Território e Ambiente. 

 

 

--  

 Na ocorrência da aluvião de 20 de fevereiro de 2010, o aterro de inertes da Quinta Terra Boa, localizado ao sitio das Carreiras de Cima, 

concelho do Funchal, sofreu algumas roturas locais de taludes (executados no âmbito da alteração topográfica) pouco significativas, e 

algum arrastamento de terras devido à grande intensidade das chuvas. A situação foi reposta, assim que o estado do tempo o permitiu. 

Contudo, dado aos níveis de pluviosidade registados nesse dia, ocorreu uma forte afluência de caudais externos ao aterro de inertes da 

Quinta Terra Boa (QTB) em especifico oriundos do canal de drenagem das águas pluviais da Fundação Social Democrata, que à data, 

terminava no portão dessa propriedade, ou seja, não existia ligação à levada existente na estrada regional(ER)203 , o que resultou na 

escorrência das águas pela estrada regional, invadindo, desde modo,  a propriedade da Quinta Terra Boa; por outro lado , ao facto da 

levada da ER203, junto ao restaurante “Abrigo do Pastor, ter ficado obstruída devido ao arrastamento de material, impedindo que as águas 

escoassem livremente neste canal, invadindo também a propriedade da QTB.  

Esta confluência de caudais resultou na formação de uma lagoa artificial causando o esmagamento e rompimento do dreno principal do 

fundo do aterro. O restabelecimento do dreno foi tecnicamente desaconselhado, visto implicar intervenções no enrocamento da base do 

talude. Não obstante, a drenagem superficial construída funcionou muito bem e, com a aproximação da fase final, à data, fase de selagem 

do aterro,  o dreno de fundo tem uma função cada vez menor passando a drenar apenas o caudal da linha de água a montante do aterro, 

passando a maior parte das aguas pluviais a serem escoadas superficialmente.  

No entanto, em outubro de 2010 a empresa Quinta Terra Boa, Lda, foi licenciada pela Direção Regional do Ordenamento do Território e 

Ambiente, como operadora de gestão de resíduos, Alvará n.º 12/2010/DRAmb de 26 de outubro de 2010, para deposição de resíduos 

inertes, ao sítio das Carreiras de Cima ao abrigo do Decreto-lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, alterado pelo decreto-lei n.º 84/2011, de 20 

de junho. No âmbito desta licença, a Quinta Terra Boa, procedeu à construção, em terreno natural, de dois poços não estanques entre si, 

por forma a permitir o escoamento das aguas através da colocação um novo dreno (um tubo com 800 mm de diâmetro), repondo deste 

modo a situação ocorrida no âmbito da  intempere de 20 de fevereiro de 2010. Na ligação entre os dois poços, foi colocada uma grelha 

para retenção de material sólido, sendo regularmente limpa, por forma a evitar obstrução do canal. Estes trabalhos foram acompanhados 

no local pelos técnicos da Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente e pelos Serviços da Hidráulica da Direção Regional 

de Infraestruturas e Equipamentos. 

Nesta conformidade, a gerência da Quinta Terra Boa, vem solicitar a V. Ex.ª  que a situação da rede hidrográfica do prédio da Quinta Terra 

Boa, seja corrigido conforme Planta em anexo. 

  

Com os melhores cumprimentos 

 

                                                       A Gerência 

 

                                                     João Carlos e Dalila Gomes 
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O troço em causa não foi objeto de modelação uma vez que o fenómeno identificado corresponde 

manifestamente a um problema de capacidade de drenagem. Por outro lado, a representação da 

rede hidrográfica que consta nas cartas de zonas inundáveis corresponde aos dados de base 

utilizados para o trabalho e que têm como referência temporal o ano de 2007. A inclusão do traçado 

da rede hidrográfica da Quinta da Boa Nova é de elevada pertinência para os levantamentos 

cartográficos identificados nas fichas de medida do plano. 
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IASAÚDE 

(Recebido a 23 de maio de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 

Exma. Senhora  

Diretora Regional do Ordenamento do Território e Ambiente  

Professora Doutora Susana Fontinha  

No seguimento das sessões públicas de apresentação do Plano de Gestão dos Riscos de Inundações da Região Autónoma da Madeira – 

PGRI-RAM, ocorridas a 24 de março e a 26 de abril de 2017, vem este Instituto Público apresentar as seguintes dúvidas/sugestões.  

Com base nos documentos disponibilizados online, e levando em linha de conta que “O PGRIRAM pretende gerir o risco de inundações de 

forma integrada” e que “A abordagem à gestão do risco de inundação estabelece medidas com o objetivo de impedir ou evitar as 

inundações e, por outro lado, reduzir os efeitos catastróficos que provocam”, não é esclarecido porque razão não são todos os 

equipamentos de saúde considerados edifícios sensíveis (apenas são considerados os hospitais). Segundo o critério descrito pelo 

consórcio que elaborou o PGRIRAM, foi utilizada a definição de edifícios sensíveis: “São «Edifícios sensíveis», de acordo com o Decreto-

Lei nº 115/2010, os hospitais, lares de idosos, creches, infantários, escolas, edifícios de armazenamento ou processamento de 

substâncias perigosas (voláteis, inflamáveis ou explosivas, tóxicas ou reativas em contacto com a água), infraestruturas de gestão de 

efluentes e de armazenamento ou transformação de resíduos, e edifícios com importância na gestão de emergências, nomeadamente 

quartéis de bombeiros, instalações das forças de segurança e das forças armadas, da Cruz Vermelha, comando regional de operações de 

socorro e serviços municipais de proteção civil.” Face ao descrito, e em nossa opinião, aqui enquadram-se todos os equipamentos de 

saúde, onde, para além dos hospitais já considerados, devem também ser incluídos os centros de saúde e todas as unidades de prestação 

de cuidados de saúde públicas e privadas.  

Sendo também que um dos critérios utilizados para a seleção das zonas críticas foi o “registo de cheias e inundações com ocorrência de 

danos em pelo menos uma infraestrutura pública/privada”, aqui reforça-se a ideia atrás defendida. A título de exemplo, referiram-se os 

centros de saúde da Ribeira Brava e da Ponta do Sol que sofreram graves constrangimentos estruturais e de funcionamento aquando da 

aluvião de 20 de fevereiro de 2010.  

Também na mesma linha de pensamento os quartéis de bombeiros deveriam ser aqui considerados, de acordo com a definição de 

edifícios sensíveis.  

Face ao exposto, e tendo em consideração que poderão existir equipamentos de saúde e quartéis dos bombeiros (edifícios sensíveis) em 

áreas inundáveis, sugere-se a inclusão daqueles que tenham já sido afetados em ocorrências passadas ou que são potencialmente 

atingidos por inundações nos períodos de retorno considerados.  

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

O Presidente do Conselho Diretivo  

Herberto Jesus 

R
es

po
st

a 

A interpretação da definição de edifício sensível que consta no Decreto-Lei nº 115/2010 não explicita 

os centros de saúde e todas as unidades de prestação de cuidados de saúde públicas e privadas. 

No entanto, na nova versão do plano, os centros de saúde foram identificados enquanto elementos 

expostos e foi atribuída a medida M15. 

Relativamente aos quartéis de bombeiros informa-se que foram todos considerados na análise, 

seguindo a definição de edifício sensível que consta Decreto-Lei nº 115/2010. 
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Câmara Municipal de Porto Moniz 

(Recebido a 23 de maio de 2017) 
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No seguimento do vosso e-mail de 8/11/2016, e no âmbito do processo de consulta pública do PGRI, vimos por este meio nos pronunciar sobre o instrumento 

em apreço.  

  

O PGRI foi elaborado no âmbito da Diretiva das Inundações (Diretiva 2007/60/CE, de 23 de outubro, transposta para a legislação nacional através do Decreto-

Lei n.º115/2010, de 22 de outubro) e visa a redução das potenciais consequências prejudiciais das inundações para a saúde humana, o ambiente, o 

património cultural, as infraestruturas e as atividades económicas, nas zonas identificadas com riscos potenciais significativos. O PGRI, sendo um plano de 1º 

ciclo no âmbito do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, tem por objeto a análise de áreas específicas, de incidência local, correspondentes a zonas 

críticas de inundação. A identificação das zonas críticas objeto do PGRI foi definida no documento “Implementação da Diretiva nº 2007/60/CE, de 23 de 

outubro, transposta pelo Decreto-Lei nº 115/2010, de 22 de outubro (Diretiva sobre a Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações) na Região Autónoma da 

Madeira”. 

De acordo com o mesmo documento, os critérios utilizados para a seleção das zonas críticas foram os seguintes:  

- Registo de cheias e inundações com ocorrência de pelo menos uma vítima (morta, desaparecida). 

- Registo de cheias e inundações com ocorrência de pessoas afetadas (evacuadas ou desalojadas, feridas). 

-Registo de cheias e inundações com ocorrência de danos em pelo menos uma infraestrutura pública/privada. 

- Intervenções de hidráulica torrencial de carácter defensivo e de reforço de cursos de água, com vista à diminuição da vulnerabilidade territorial, em particular 

aquelas concretizadas na sequência da aluvião de 20 Fevereiro de 2010. (Nota: acrescente-se ainda o evento de 6 de novembro de 2012, que afetou S. 

Vicente e Porto Moniz, contabilizando-se 6 feridos e 52 desalojados em São Vicente; 19 em Porto Moniz, danos em dezenas de viaturas e em 11 habitações). 

O principal objetivo do PGRI visa a redução das potenciais consequências prejudiciais das inundações para a saúde humana, o ambiente, o património 

cultural, as infraestruturas e as atividades económicas, nas zonas identificadas com riscos potenciais significativos. Este objetivo geral integra os seguintes 

objetivos estratégicos: 

- Aumentar a perceção do risco de inundação e das estratégias de atuação na população e nos agentes sociais e económicos;  

- Melhorar o conhecimento para a adequada gestão do risco de inundação;  

- Melhorar a capacidade de previsão perante situações de cheias e inundações;  

- Contribuir para o melhoramento do ordenamento do território e a gestão da exposição nas áreas inundáveis; 

- Melhorar a resiliência e diminuir a vulnerabilidade dos elementos situados nas zonas de possível inundação;  

- Contribuir para a melhoria ou a manutenção do bom estado das massas de água.  

Assim sendo, e decorrente desses critérios utilizados na aferição das zonas críticas para Concelho de Porto Moniz, foram identificadas duas zonas críticas: a 

Ribeira da Laje, na freguesia do Seixal; e a Ribeira da Janela, na freguesia do mesmo nome. Os restantes cursos de água de Porto Moniz, por não se 

enquadrarem nos critérios referidos, e consequentemente não identificados como zonas críticas, são: a Ribeira do Seixal, na freguesia do mesmo nome; o 

Ribeiro do Açougue, na Vila de Porto Moniz, freguesia de Porto Moniz; e Ribeira do Tristão, na freguesia das Achadas da Cruz. 

No domínio da articulação com outros instrumentos de gestão territorial e considerando o disposto no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, deverá ser 

garantida a estreita articulação com outros instrumentos de gestão territorial, designadamente na revisão do Plano de Ordenamento do Território da Região 

Autónoma da Madeira (POTRAM). Daí que, e considerando que do ponto de vista hierárquico o Plano Diretor Municipal terá que se enquadrar com as 

diretrizes preconizadas no POTRAM, torna-se difícil avaliar, ou prever, o impacto que terá o PGRI em Porto Moniz. 

Presentemente, e de acordo com a planta de ordenamento do Plano Diretor Municipal de Porto Moniz (PDMPM), a Ribeira da Laje, no seu troço onde abrange 

a área residencial da população, e onde as consequências decorrentes da perigosidade e risco é de grau REDUZIDO para um tempo de retorno de 20 anos, 

encontra-se classificada como Espaço Residencial em Meio Rural (Artigo 44.º do PDMPM). Estes espaços apresentam características mistas do meio urbano 

e rural, sendo localizados em áreas de densificação do povoamento periurbano, dispostos normalmente em alinhamentos ao longo do sistema viário, e 

caracterizam-se basicamente pela ocorrência das seguintes condições: densidade igual ou superior a 10 hab./ha; possuírem bons acessos através da rede 

viária municipal ou regional. Relativamente à Ribeira da Janela, no segmento da foz do respetivo curso de água, onde as consequências decorrentes da 

perigosidade e risco é de grau ALTO para um tempo de retorno de 20 anos, em toda a área envolvente ao Parque de Campismo, à Central Hidroelétrica, bem 

como nas edificações circundantes, de acordo com a planta de ordenamento do PDMPM, encontra-se classificada como Espaço de Equipamento (Artigo 37.º, 

do PDMPM). Estes espaços são destinados à implantação de equipamentos de uso coletivo, cuja definição cabe aos planos de urbanização e aos  planos de 

pormenor, e onde não é autorizada qualquer construção por parte de particulares sem que os mesmos estejam em vigor. O Parque de Campismo da Ribeira 

da Janela, identificado como infraestrutura turística potencialmente afetada por inundações com o período de retorno de 20 anos, associado ao risco alto, 

encontra-se identificada no Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, o que permitirá a redução das potenciais consequências decorrentes das 

inundações. De referir ainda que, do ponto de vista do ordenamento, a Câmara Municipal de Porto Moniz tem o Plano de Intervenção em Espaço Rural para o 

Chão da Ribeira (PIER-CR), na freguesia do Seixal, suspenso, uma vez que a área de intervenção é atravessada pela Ribeira do Seixal, bem como outros 

cursos de água de menor expressão. Na sequência da elaboração do referido instrumento de gestão territorial, a entidade competente emitiu parecer que 

condiciona a entrada em vigor do PIER-CR. Apraz-nos constatar que a Ribeira do Seixal, em toda a sua extensão, não foi identificada como zona crítica pelo 

PGRI, uma vez que não se enquadra nos critérios utilizados para a seleção das zonas críticas. 

  

Com os melhores cumprimentos. 
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a Para clarificar a integração do PGRI nos instrumentos de gestão territorial e de emergência de 

proteção civil foi introduzido um novo ponto no plano. 
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Câmara Municipal de Machico 

(Recebido a 23 de maio de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 Após análise das cartas de risco de inundações e de zonas inundáveis apresentadas no PGRI é evidente o facto de que a cartografia 

utilizada está desactualizada de forma incompreensível, circunstância visível na Figura 1, no atravessamento da via expresso à ribeira do 

Juncal, uma vez que são usados paralelamente cartografia hidrográfica de data anterior a 2002 (data da fotografia aérea do Google Earth) 

com os ortofotomapas de 2010 (ver carta de riscos de áreas costeiras relativa a esta ribeira). 

R
es

po
st

a 

A elaboração da cartografia recorreu à informação de base, disponibilizada pela DROTA 

correspondente à cartografia à escala 1:5000 das Ilhas da Madeira e Porto Santo, de 2007. Para 

responder a esta questão o PGRI definiu a medida M02b correspondente ao “Levantamento 

cartográfico de precisão (Lidar, 12pt/m²) do terreno para as zonas inundáveis das 27 zonas críticas”. 

Q
ue

st
ão

 O largo de N. S. dos Milagres não é abrangido de forma homogénea pela carta de zonas inundáveis (Figura 2), estando este largo todo à 

mesma cota altimétrica pelo que o resultado obtido é incorrecto. Como consequência, isenta a Capela dos Milagres de necessárias 

medidas de protecção (por não estar em zona de risco alto); 

R
es

po
st

a 

A precisão altimétrica do modelo digital de terreno que suportou as simulações hidráulicas tem uma 

precisão altimétrica de 0.45m. Para aumentar o detalhe o PGRI definiu a medida M02b 

correspondente ao “Levantamento cartográfico de precisão (Lidar, 12pt/m²) do terreno para as zonas 

inundáveis das 27 zonas críticas”. Por outro lado não se encontra os critérios definidos (na zona de 

risco alto).  

Q
ue

st
ão

 

O perímetro da zona inundável na baixa de Machico, deveria atingir uma área maior do que a apresentada, prolongando-se desde a praia 

até ao edifício Paz, na rua do Ribeirinho, considerando quer a sobreposição das cartas de declives quer o exemplo de ocorrências 

anteriores. Desta forma uma correcta zona inundável incluiria o Fórum de Machico e o hotel White Waters (todos edifícios com cave) que 

não foram considerados no plano (Figura xpto). 

A residencial o Facho perdeu a classificação turística; 

R
es

po
st

a 

No presente estudo usaram-se malhas computacionais de um metro, de forma a determinar com a 

maior aproximação possível os níveis de cheia. Apesar de terem sido disponibilizadas várias fontes 

de dados altimétricos e não obstante as limitações dos dados associadas à escala a que estão 

disponíveis, optou-se preferencialmente pela utilização dos dados altimétricos com origem no 

levantamento aerofotogramétrico de 2007, à escala 1:5 000. Para as zonas urbanas dotadas de rede 

de drenagem pluvial e/ou em zonas em que existem infraestruturas que poderão funcionar como 

derivações de escoamento, os resultados obtidos devem ser encarados com precaução. 

O Hotel White Waters encontra-se identificado na lista de elementos expostos, não se tendo 

atribuído medida por não se enquadrar nos critérios de seleção. No entanto, face à proposta foi 

incluído na nova versão do plano. 

O Fórum de Machico não foi identificado por não se enquadrar nos edifícios sensíveis ou 

patrimoniais. No entanto, face à proposta foi atribuída uma medida na nova versão do plano. 
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 Quanto aos edifícios patrimoniais na baixa de Machico não são considerados pelo plano o Forte de N. S. do Amparo (por não estar em 

zona de risco alto), o Mercado Velho, o antigo Talho (não mencionados, embora se localizem em zona de risco muito alto e alto para T20), 

bem como o edifício da Câmara Municipal, que só é considerado por albergar o SMPC e não pelo seu estatuto de edifício classificado 

(Figura 4).  

R
es

po
st

a 

A seleção dos elementos patrimoniais do Município de Machico baseou-se no Regulamento do 

Plano Director Municipal de Machico. Para este efeito consideraram-se os imóveis de interesse 

público e os imóveis de valor local listados no Artigo 19.º. Por outro lado foi definido enquanto critério 

para as medidas associadas ao património cultural que estes tivessem em locais de risco alto e 

muito alto para um período de retorno de 20 anos. 

Q
ue

st
ão

 

Os restantes edifícios sensíveis não considerados no estudo, por estarem protegidos pelas muralhas da ribeira de Machico 

(nomeadamente a Polícia, as escolas EB1+PE e EBS, às quais acrescem as piscinas e os campos desportivos no caso da margem 

esquerda; e o armazém da Câmara, os Bombeiros Municipais e o Centro de Saúde de Machico na margem direita) podem vir a ser 

atingidos caso não seja devidamente protegida a zona a montante do fim das muralhas actualmente existentes, entre pk+2 e pk+2,5 

(Figura 5). 

R
es

po
st

a A definição de edifício sensível utilizada no estudo foi a que consta no Decreto-Lei nº 115/2010. 

Q
ue

st
ão

 

Trata-se da área de confluência das ribeiras de Machico e Seca local onde o PGRI poderá permitir a criação de uma muralha de fecho e 

protecção das áreas urbanas marginais à ribeira de Machico, associada à criação de uma lagoa ou bacia de dissipação (com estrutura de 

retenção) e com um parque público marginal associado (zona non aedificandi) ao abrigo das seguintes medidas do plano: 

di); 

 urbanas); 

l sólido); 

tudinais para protecção de áreas urbanas críticas). 

R
es

po
st

a Foi incluída a medida M11c na Ribeira de Machico. As medidas M06a, M09a e M11a já se 

encontravam previstas no plano. 

Q
ue

st
ão

 Relativamente à situação da ribeira das Cales, nos Maroços, o plano prevê um curso de água de montanha a montante das margens 

densamente habitadas existentes (zonas de risco Muito Alto) e que é urgente estancar (Figura 6), corrigindo a sua classificação no PDM 

(“espaços de ocupação urbana a requalificar”) para interditar ali a construção. O PGRI deve para esta zona prever medidas de 

retenção/protecção. 

R
es

po
st

a O PGRI propõe a definição de zonas adjacentes, ou seja, a zona contígua à margem que como tal 

seja classificada por um ato regulamentar por se encontrar ameaçada pelas cheias, o que permitirá 

reduzir a vulnerabilidade da área identificada. 

Q
ue

st
ão

 Ribeira da Maiata – 18 

À excepção da ponte da Maiata de Baixo não se verificam zonas de risco Muito Alto (ou sequer Alto), sendo ali a ribeira da Maiata 

amurada e profunda, com alta secção de vazão. Justifica-se a classificação pela pequena área residencial envolvente. 
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R
es

po
st

a A definição de risco adotada resulta do cruzamento da perigosidade hidrodinâmica com as 

consequências, adotando-se a matriz de risco que consta na figura 3 do plano. 

Q
ue

st
ão

 

Ribeira do Juncal - 19 

A única zona de risco Muito Alto identificada na ribeira é na sua foz, entre muralhas e sem construção na envolvente pelo que se estranha 

tal classificação. A zona a nascente da ER 110 e do cemitério novo tem projecto e deve iniciar a obra de consolidação das margens do 

leito brevemente e a outra situação com classificação de Alto Risco é aquela focada no início e cuja cartografia hidrográfica não 

corresponde à fotografia aérea do existente. 

R
es

po
st

a 

A definição de risco adotada resulta do cruzamento da perigosidade hidrodinâmica com as 

consequências, adotando-se a matriz de risco que consta na figura 3 do plano. 

A elaboração da cartografia recorreu à informação de base, disponibilizada pela DROTA 

correspondente à cartografia à escala 1:5000 das Ilhas da Madeira e Porto Santo, de 2007.  
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João Carlos Marques 

(Recebido a 23 de maio de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 

Como contributo, sobre o PGRI venho indicar a constatação de uma manifesta insuficiência de observações, metodologias e critérios de 

índole geológica, o que faz deste documento um instrumento escasso e omisso em aspetos fundamentais para as metas e objetivos a que 

se propõe responder. 

 

Enquanto geólogo e consultor, dei ainda recentemente conhecimento ao Exmº Diretor Regional das Estradas destas minhas 

considerações. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

João Marques 

R
es

po
st

a 

A caraterização geológica e dos solos encontra-se pormenorizada no ponto 3.2.4 do Volume I – 

Memória Descritiva referente à elaboração da cartografia das zonas inundáveis.  

Na componente de cálculo hidrológica foi adotada a função de perdas do SCS. O valor do número 

de escoamento, associado a cada sub-bacia modelada foi obtido a partir do cruzamento topológico 

da sub-bacia com o tema “Curve Number” e respetiva ponderação, deduzida para condições 

antecedentes de humidade elevada do solo (condições AMCIII). 
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Cristina Gonçalves 

(Recebido a 23 de maio de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 Embora tenha sido referido nas sessões públicas, o modelo utilizado (HEC-RAS) não é mencionado no PGRI-RAM. Do mesmo modo, não 

foi explicitado no plano que a componente sólida (efeito na redução das secções de escoamento) foi considerada para os períodos de 

retorno de 100 e 500 anos. Também não foi associada aos períodos de retorno definidos a informação hidrometereológica correspondente, 

nomeadamente precipitações e caudais de cheia. 

R
es

po
st

a Todos os aspetos técnicos referidos encontram-se na Memória Descritiva dos estudos de elaboração 

para as zonas críticas das cartas de zonas inundáveis e das cartas de risco de inundações da 

Região Autónoma da Madeira. Foi incluída a referência no ponto 2.1 do PGRI. 

Q
ue

st
ão

 

A equação adotada pela Agência Portuguesa do Ambiente [Pi = d x (v + 0.5)] para a determinação do grau de ameaça da inundação 

(Perigosidade) parece ser pouco adequada/insuficiente por não considerar nenhuma variável relacionada com o volume de carga sólida 

passível de ser transportado e resultante do estado de erosão das vertentes ou natureza geológica da área constituinte das bacias 

hidrográficas. Embora as medidas propostas incluam atenção relativamente a este aspeto (M10 e M11), o grau de ameaça de inundação e 

a cartografia das consequências não o considera. Assim, o plano resulta pouco adaptado a esta região, em que o fenómeno das aluviões é 

marcante, tendo um carácter muito preliminar. Não foi suficientemente analisada a importância da carga sólida, nomeadamente o seu 

potencial de obstrução dos cursos de água e a sua capacidade de causar danos nas infraestruturas de proteção. Não nos parece ser 

suficiente considerar apenas o efeito da redução das secções de escoamento dos troços finais devido à deposição dos materiais 

transportados. 

R
es

po
st

a 

As cheias que ocorrem nas bacias hidrográficas da Madeira são habitualmente conhecidas por 

“aluviões” justamente porque, para além dos caudais líquidos, transportam sempre avultadas 

quantidades de material sólido. Este caudal sólido é bem visível não só na cor acastanhada da água 

mas principalmente nas quantidades significativas de depósitos de sedimentos que se acumulam 

nos leitos das ribeiras e também, por vezes, nas suas margens. 

Estes fenómenos torrenciais têm origem em eventos de precipitação de grande intensidade que 

originam, por sua vez, a erosão e o ravinamento de grandes volumes de material sólido, em 

consequência, também, dos declives acentuados do terreno. Este material sólido compreende 

sedimentos de granulometria muito diversa, que vão desde partículas muito finas até blocos com 

grandes dimensões. 

Num estudo desta natureza, em que se pretende avaliar as zonas de inundação associadas a 

diversas probabilidades de não excedência, seria desejável dispor, pelo menos, de dois tipos 

principais de dados de base: séries de registos de caudais suficientemente longas que permitissem 

uma razoável estimativa estatística de caudais de cheia e uma topografia do terreno compatível com 

o grau de pormenor planimétrico e altimétrico que se pretende para o mapeamento das zonas 

inundáveis (1). 

No caso presente, por não existirem aqueles registos, foi entendido que se seguiriam métodos 

indiretos de avaliação de caudais, através de modelos matemáticos que relacionam a precipitação 

com o escoamento, atendendo às características das precipitações e das bacias hidrográficas. Tal 
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foi, aliás, a metodologia proposta para o estudo, recorrendo-se a um modelo matemático largamente 

utilizado e recomendado para estudos desta natureza (1). Com base nos caudais avaliados em 

diversas secções dos cursos de água, procedeu-se então ao cálculo das condições de escoamento 

desses caudais, nomeadamente em termos de alturas e níveis de água, ao longo das ribeiras, 

utilizando, para o efeito, um modelo matemático de propagação de caudais largamente utilizado em 

estudos desta natureza.  

No que respeita ao material sólido, e tal como é referido, é grande a “complexidade das correlações 

matemáticas e da parametrização de modelos de escoamento com variação de fundos em função do 

transporte e da deposição de materiais sólidos”. Para além desta complexidade, acresce ainda um 

facto que se prende com a quase nula existência de informações ou de dados de base sobre os 

materiais sólidos, ou sobre as relações entre caudais líquidos e caudais sólidos nos cursos de água, 

essenciais para qualquer formulação ou associação entre estes dois tipos de escoamento. Uma 

análise teórica deste fenómeno, seguramente interessante e porventura importante no futuro, não só 

do ponto de vista académico mas também do ponto de vista prático caso fosse suficientemente 

robusta, seria desde logo incompatível com os prazos decorrentes do presente trabalho.  

Não podemos no entanto concordar quando se diz que “o estudo desenvolvido não considera a 

componente sólida dos escoamentos hidráulicos”. Na realidade, tomámos efetivamente em 

consideração a afluência de material sólido, assumindo, do lado da segurança, que haveria um 

assoreamento generalizado de sedimentos ao longo dos cursos de água, cujos volumes foram 

estimados com base em estudos anteriores. Desta forma, estaremos a assumir uma atitude 

responsável de um certo agravamento das condições de escoamento mas que se justifica, no 

presente caso, dada a importância vital da delimitação dos níveis de cheia e face à incerteza 

associada às condições de ocorrência destes fenómenos. Julgamos contudo entender do comentário 

produzido que, efetivamente, esta ou outra abordagem não viria a ter um “impacto significativo ao 

nível das áreas inundáveis”.  

Dada a pertinência da questão para a região, a análise referida deve ser equacionada aquando da 

revisão do plano, considerando o disposto no Artigo 16.º (Reavaliação) do Decreto-Lei n.º 115/2010 

de 22 de Outubro. 

 

(1) “Mapping the zone. Improving flood map accuracy”. National Research Council of the National Academies, Water Science and 

Technology Board, Committee on FEMA Flood Maps, The National Academies Press, Washington D.C., 2009. 

Q
ue

st
ão

 

                Nem a avaliação preliminar dos riscos de inundações nem o PGRI-RAM identificaram o Ribeiro da Pena como zona crítica, pese 

embora se verificassem os critérios utilizados para a seleção de Zonas Críticas. A justificação avançada na sessão pública de que parte do 

seu curso não ocorre a céu aberto também se verifica no Ribeiro da Nora e em parte do troço final da Ribeira de São João, o que não 

invalidou a respectiva seleção. Congratulamo-nos com a intenção manifestada na 2ª sessão pública de incluir no PGRI-RAM o Ribeiro da 

Pena (5 mortos a 20 de Fevereiro) e fazemos votos para que seja utilizada cartografia mais recente que reflita a intervenção já realizada. 
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R
es

po
st

a O Ribeiro da Pena, apesar de apresentar uma forte componente de drenagem urbana, foi incluído na 

análise com base na delimitação da área inundável constante no Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil do Funchal. 

Q
ue

st
ão

 O PGRI-RAM teve como base uma cartografia com 10 anos (2007) que não tem em conta as alterações e as infraestruturas de proteção 

entretanto realizadas no terreno, pós 20 de Fevereiro de 2010. Por conseguinte, as cartas das áreas inundáveis e de risco produzidas 

estão desatualizadas, sendo de utilidade limitada e prejudicando a consecução do objetivo geral do PGRI-RAM. 

R
es

po
st

a 

A elaboração da cartografia recorreu à informação de base, disponibilizada pela DROTA 

correspondente à cartografia à escala 1:5000 das Ilhas da Madeira e Porto Santo, de 2007. Para 

responder a esta questão o PGRI definiu a medida M02b correspondente ao “Levantamento 

cartográfico de precisão (Lidar, 12pt/m²) do terreno para as zonas inundáveis das 27 zonas críticas”. 

Q
ue

st
ão

 

O PGRI-RAM não considera projetos que, não estando ainda no terreno, têm já uma localização definida em Zonas Críticas. É o caso da 

nova infraestrutura da ETAR do Funchal no Ribeiro do Lazareto (12) e da Barragem do Pico da Urze com implicações na Ribeira da Janela 

(26). Seria oportuno que estas infraestruturas fossem consideradas, de modo a garantir que na próxima reavaliação e atualização deste 

plano (2021) não seja necessário considerar medidas de relocalização para elas. A consideração destes projetos faz sentido quando se 

pretende “que o risco associado às zonas inundáveis seja reduzido através de medidas preferencialmente não estruturais, incidindo em 

ações preventivas”. 

R
es

po
st

a Não faz parte do processo de modelação a integração de projetos. 

Q
ue

st
ão

 

De modo semelhante, as obras anunciadas pelo Governo Regional para a Ribeira da Madalena do Mar deveriam ser examinadas à luz do 

PGRI-RAM. A Regularização e Canalização do Troço Final da Ribeira da Madalena do Mar proposta pelo Governo Regional poderiam 

enquadrar-se na medida de proteção M11c)? O PGRI-RAM propõe, no entanto, para a referida ribeira as medidas M10a), M10b) e M11a). 

Não parece haver muita consonância! 

A ideia geral que transparece é a de uma desarticulação total entre o PGRI-RAM e a realidade. Talvez o plano seja apenas virtual! Não 

considera a situação atual, por um lado, e as obras previstas realizar-se-ão independentemente do plano, como se este não existisse! 

R
es

po
st

a A medida M11c corresponde à Construção/Reforço de estruturas longitudinais (muros) para proteção 

de áreas urbanas/críticas onde estes não existam. 

  

Q
ue

st
ão

 Não se compreende que a delimitação da bacia hidrográfica do Ribeiro da Nora inclua a área das ruas do Ornelas, da Infância, do Hospital 

Velho e da Boa Viagem, e ainda menos que não seja considerada zona inundável. Estas ruas foram inundadas no 20 de Fevereiro de 

2010 e a partir da Ribeira de João Gomes. 

R
es

po
st

a Para as zonas urbanas dotadas de rede de drenagem pluvial e/ou em zonas em que existem 

infraestruturas que poderão funcionar como derivações de escoamento, os resultados obtidos devem 

ser encarados com precaução, conforme explicado na memória descritiva. 

Q
ue

st
ão

 Relativamente aos edifícios sensíveis/elementos expostos, não foram considerados: na Ribeira de Santa Luzia, a Residência Assistida 

Maria Aurora e a Clínica de Santa Catarina; na Ribeira de João Gomes, o Madeira Medical Center e o reservatório de gás do edifício 

Anadia.zonasas inundspital vç! eira as medidas M10a), M10b) e M11a). ional poderia enquadrar-se na medida de proteç 
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R
es

po
st

a 
A definição de edifício sensível utilizada no estudo foi a que consta no Decreto-Lei nº 115/2010. 

Apesar de nenhum destes elementos expostos constituir um edifício sensível ao abrigo do Decreto-

Lei nº 115/2010, foram integrados na listagem de elementos expostos do PGRI. Para Residência 

Assistida Maria Aurora e o Madeira Medical Center foram associadas as medidas M15. 

Q
ue

st
ão

 A elaboração de um Plano de Emergência Externo da Barragem do Pico da Urze deveria ser iE da Barragem didi a e da Barragem do 

Tanquee Joncluída na medida de Preparação M12c). 

R
es

po
st

a 

A execução da Barragem do Pico da Urze será posterior à aprovação do PGRI. Neste sentido o 

Plano de Emergência Interno (o documento da responsabilidade do dono de obra, relativo à 

segurança da albufeira e do vale a jusante na zona de auto-salvamento (ZAS)) deverá integrar a 

orientações do PGRI. Também o Plano de Emergência a elaborar pelas autoridades políticas de 

proteção civil, onde constam as orientações de atuação dos diversos serviços e agentes de proteção 

civil deverá já integrar as orientações do PGRI. 

No sentido oposto o Plano de Emergência Interno e Externo da Barragem do Tanque não considerou 

o PGRI por ainda não existir, devendo por essa razão ser revisto. 

Q
ue

st
ão

                 No Quadro 22 – Cronograma de Execução das medidas na zona crítica da Ribeira dos Socorridos, é indicada a medida M13b) 

que não se encontra identificada no Anexo 5, nem existe a respectiva “ficha de medida”. 

R
es

po
st

a Foi indicada a medida M13b) por lapso. O cronograma foi adequado. 

Q
ue

st
ão

   A utilização sistemática de tabelas que remetem para anexos dificulta a leitura e análise do plano, desencorajando a sua consulta. 

R
es

po
st

a A utilização alternativa de tabelas com várias páginas no documento não se julga adequada. 
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Duarte Araújo 

(Recebido a 23 de maio de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 

Exma. Senhora 

Diretora Regional do Ordenamento do Território e Ambiente 

Professora Doutora Susana Fontinha 

  

No seguimento das sessões públicas de apresentação do Plano de Gestão dos Riscos de Inundações da Região Autónoma da Madeira – 

PGRI-RAM, ocorridas a 24 de março e a 26 de abril de 2017, venho por este meio apresentar as seguintes sugestões: 

Inclusão  de todos os quartéis de bombeiros da RAM, de todos os equipamentos de saúde (públicos e privados), de todos os edifícios 

militares e das forças de segurança na lista de edifícios sensíveis. Recorde-se que muitos destes estão localizados em zonas inundáveis 

ou na sua proximidade, tendo sido fortemente afetados tanto a 20 de fevereiro de 2010 como a 29 de outubro de 1993. 

Inclusão do edifício sede do Serviço Regional de Proteção Civil na lista dos edifícios sensíveis, uma vez que o mesmo, para além de se 

localizar implantado sobre uma plataforma de aterro, ter a montante uma espessa plataforma de aterro que colmatou por completo uma 

antiga linha de água (Ribeira das Árvores), sendo que esta plataforma de aterro não apresenta qualquer tipo de contenção frontal, tendo aí 

se registado significativos movimentos de massa aquando da aluvião de 20 de fevereiro de 2010 (vide tese de mestrado sobre esta 

temática em: https://run.unl.pt/handle/10362/10265. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  

Duarte Araújo 

R
es

po
st

a 

A definição de edifício sensível utilizada no estudo foi a que consta no Decreto-Lei nº 115/2010, onde 

constam a os hospitais, lares de idosos, creches, infantários, escolas, edifícios de armazenamento 

ou processamento de substâncias perigosas (voláteis, inflamáveis ou explosivas, tóxicas ou 

reactivas em contacto com a água), infra -estruturas de gestão de efluentes e de armazenamento ou 

transformação de resíduos, e edifícios com importância na gestão de emergências, nomeadamente 

quartéis de bombeiros, instalações das forças de segurança e das forças armadas, da Cruz 

Vermelha, comando nacional e comandos distritais de operações de socorro e serviços municipais 

de proteção civil, com a adaptação efetuada à RAM considerou-se naturalmente edifício sede do 

Serviço Regional de Proteção Civil. No entanto, o edifício sede do Serviço Regional de Proteção Civil 

não integra nenhuma das 27 zonas críticas selecionadas. 
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Câmara Municipal de Câmara de Lobos 

(Recebido a 23 de maio de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a O quadro 6 foi atualizado, integrando o PMEPCCL. 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a A medida M13b não existe. O cronograma foi adequado. 

Q
ue

st
ão

 

 

R
es

po
st

a O link em falta foi integrado no documento. 

Q
ue

st
ão
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R
es

po
st

a Foi incluída a medida M02g para responder à solicitação. 
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Duarte Santo 

(Recebido a 26 de maio de 2017) 

 

Q
ue

st
ão

 

Cara Susana Fontinha  

No seguimento do email anterior e após uma leitura do documento que me enviou, deixo abaixo alguns comentários e considerações.  

Os meus comentários são de carater de legibilidade e facilidade de leitura. Ainda que suponha que existirá uma legenda de acrónimos, 

seria mais fácil para quem lê (no caso de não serem só especialistas) que a denominação dos planos em causa fossem explicitos aquando 

da aparição dos acrónimos. 

R
es

po
st

a A lista de acrónimos e siglas encontra-se na página seguinte ao índice do plano. 

Q
ue

st
ão

 

Não conhecendo os restantes elementos da documentção do PGRI nem a legslação especifica, o único apontamento que faria seria este: 

no texto enviado há referência a "vulnerabilidades", "risco", "análise de risco" e "segurança de pessoas e bens". Nestes casos, estamos a 

falar apenas de questões de ordem física ou o plano estende estes conceitos também a dimensões sociais, culturais ou ate psicológicas 

da população em causa? 

 

R
es

po
st

a 

Todos os aspetos técnicos referidos encontram-se na Memória Descritiva dos estudos de elaboração 

para as zonas críticas das cartas de zonas inundáveis e das cartas de risco de inundações da 

Região Autónoma da Madeira. 

 

Q
ue

st
ão

 

Relativamente a este apontamento, deixo duas sugestões à vossa consideração: 

Explicitar no documento, logo na parte inicial, a definição de risco com que o plano trabalhará, indicando se na equação do mesmo se 

incluem outras vulnerabilidades que não apenas as de ordem física, como as vulnerabilidades sociais, culturais ou psicológicas;  

R
es

po
st

a No ponto referente à 2.1 referente à Sinopse da Cartografia de Risco de Inundações (Avaliação 

Global das Áreas Inundadas e Respetivo Risco) pode-se verificar a concetualização teórica de risco 

adotada. 

Q
ue

st
ão

 

No caso de o plano não conceber estes últimos tipos de vulnerabilidades como fatores determinantes do risco, não seria de equacionar a 

possibilidade de os considerar? Seria certamente valorizador deste documento, até pelo caráter inovador que assumiria, integrar pelo 

menos algumas indicações que apontassem para a necessidade de um plano geral de mitigação de riscos incluir, na sua estratégia, ações 

e intervenções que fossem para além da fisicalidade do território, e que incluíssem a dimensão social, cultural e psicológica. Por exemplo, 

seria talvez interessante incluir a referência explícita a uma aposta quer na literacia do risco, quer em programas continuados de formação 

e educação para a resiliência e para a mitigação do risco.  

Entendendo que este possa não ser o momento adequado ou até o formato mais indicado para analisarmos estas questões, na qualidade 

de investigador do CIERL e coordenador do Grupo de trabalho UMa Paisagem CIERL, estou certo de que háverá interesse e 

disponibilidade para aprofundarmos os temas  da Paisagem, Ambiente, Risco e Resiliência; 

Para qualquer assunto, não hesite em contactar-me  

Os melhores cumprimentos 
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Duarte Santo  
R

es
po

st
a 

A utilização das componentes de vulnerabilidade social, económica ou ambiental não integraram a 

determinação final do risco. A conceptualização teórica de vulnerabilidade adotada procura 

responder de forma pragmática à solicitação do Decreto-Lei 115/2010. Consideramos a sugestão de 

extrema pertinência, apesar de não ser possível a sua integração na atual fórmula de cálculo do 

risco. 
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ANEXO 1 - PGRI-RAM SUBMETIDO À CONSULTA PÚBLICA 

O conteúdo do PGRI-RAM submetido à consulta pública, em formato PDF, encontra-se no DVD que 

acompanha este relatório. 
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ANEXO 2 - AVISO PUBLICADO NO JORAM 
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ANEXO 3 - CARTAZES E DESDOBRÁVEIS 
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ANEXO 4 - ANÚNCIOS DOS JORNAIS 

 



  

Plano de Gestão de Riscos de Inundação da  

Região Autónoma da Madeira 

 

 

Relatório da Consulta Pública do PGRI-RAM 

Versão: 1.2 

                                                                24/05/2017 

                                                           Página 56 de 70 

 



  

Plano de Gestão de Riscos de Inundação da  

Região Autónoma da Madeira 

 

 

Relatório da Consulta Pública do PGRI-RAM 

Versão: 1.2 

                                                                24/05/2017 

                                                           Página 57 de 70 

 

 

 



  

Plano de Gestão de Riscos de Inundação da  

Região Autónoma da Madeira 

 

 

Relatório da Consulta Pública do PGRI-RAM 

Versão: 1.2 

                                                                24/05/2017 

                                                           Página 58 de 70 

 

 

 

  



  

Plano de Gestão de Riscos de Inundação da  

Região Autónoma da Madeira 

 

 

Relatório da Consulta Pública do PGRI-RAM 

Versão: 1.2 

                                                                24/05/2017 

                                                           Página 59 de 70 

 

ANEXO 5 – LISTA DE PRESENÇAS NAS SESSÕES PÚBLICAS 
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ANEXO 6 - APRESENTAÇÃO MULTIMÉDIA 

Os conteúdos das apresentações efetuadas nas sessões de divulgação públicas, em formato PDF, 

encontram-se no DVD que acompanha este relatório. 

 


