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Riscos	

•  Sequência	hierarquizada	de	três	conceitos:	

– Risco	→	Perigo	→	Crise;		

•  A	complexidade	do	ciclo	das	catástrofes:	

– A	análise	do	risco	para	tomar	consciência	do	risco;	

– A	avaliação	do	perigo	para	ter	percepção	do	perigo;	

– A	gestão	da	crise	para	reduzir/mitigar	os	danos.	
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Risco	

• Sistema	 complexo	 de	 processos	 cuja	 modificação	 de	
funcionamento	 é	 susceptível	 de	 acarretar	 prejuízos	
diretos	 ou	 indiretos	 (perda	 de	 recursos)	 a	 uma	 dada	
população.	

(L.	FAUGÈRES,	1990)			

• É	a	combinação	da	probabilidade	(P)	de	ocorrência	de	um	
processo	 (ou	 ação)	 potencialmente	 perigoso(a)	 e	 a	
estimativa	das	suas	respetivas	consequências	(G)	sobre	as	
pessoas,	os	seus	bens	e	o	ambiente	(R	=	P	x	G).	

(UNISDR	-	United	Nations	International	Strategy	for	Disaster	Reduction	,	2009)			



Risco	

• A	noção	mais	vulgarizada	tem	a	ver	com:	

–  	“O	perigo	que	se	corre…”;	

• Em	linhas	gerais,	podemos	dizer	que	o	risco	corresponde	a:	

–  Probabilidade	±	remota	de		

ocorrência	de	uma	situação	de		perigo.		

–  Situação	latente	que	pode	vir,	ou	não,		
a	concretizar-se,	a	manifestar-se.	



Risco	

• Dito	de	uma	forma	mais	popular:	

“O	azar	(a	consequência)		

de	estar		

no	sítio	errado		

à	hora	errada”	

	
Hazard	-	Severidade	(gravidade)	
d a	 m a n i f e s t a ç ã o	 d o ( s )	
processo(s)		
As	vulnerabilidades:		Exposição,	
Fragilidade	e	Capacidades	

Suscetibilidade:		
localização	no	espaço	

Probabilidade:		
localização	no	tempo	

	



Perigo	
•  Caracteriza	uma	situação	de	desregulação	do	sistema	que	torna	

perceptível	e	desencadeia	toda	uma	série	de	reações	de	defesa	
e	 de	 tentativas	 para	 restabelecer	 o	 modo	 de	 funcionamento	
anterior.	

(Lucien	Faugères,	1990)	

•  (Hazard	no	Danger)	Um	fenómeno,	substância,	atividade	
ou	 condição	 humana	 perigosa(o),	 capaz	 de	 causar	 perdas	 de	
vida,	 lesões	 ou	 outros	 impactes	 na	 saúde,	 danos	 nas	
propriedades,	 perdas	 de	 subsistência	 e	 serviços,	 transtornos	
sociais	e	económicos,	e	dano	ambiental.	

(UNISDR	-	United	Nations	International	Strategy	for	Disaster	Reduction	,	2009)	



Crise	

•  Situação	 anormal	 e	 grave,	 correspondente	 à	 plena	
manifestação	do	risco.		

•  Traduz-se	 pelo	 franqueamento	 dos	 limiares	 normais,	
ou	seja,	pela:	
–  Incapacidade	 de	 agir	 sobre	 os	 processos	 morfogenéticos	 e	
antrópicos;		

–  Incerteza	 absoluta	 sobre	 o	 desenvolvimento	 da	 crise	 e	 dos	
seus	impactes.	

(Lucien	Faugères,	1990)	



Análise	de	Risco	



Perigo-
sidade 

Severidade 
(gravidade) 

 
Suscetibilidade 

 

 
Probabilidade 

 

 
Intensidade 

 

Onde? Quando? Como? 



Perigo-
sidade 

 
 Vulnerabilidade 

 

 
Severidade 

 

 
Suscetibilidade 

 

 
Probabilidade 

 

 

Risco  

(Análise de) 
 

 
Severidade 

 

Onde? Quando? Porquê? Como? 

 
Sensibilidade 

 

 
Exposição 

 

 
Capacidade  

 

Risco (níveis/graus) : 
-  0 Mínimo (azul) 
-  1 Reduzido (verde) 
-  2 Moderado (amarelo) 
-  3 Elevado (laranja) 
-  4 Muito elevado (vermelho) 
-  5 Máximo (púrpura) 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
          R i s c o (An te s  -  F a s e  de  P r é - c a t á s t r o f e )  

 
Re

al
 

Po
te

nc
ia

l 

M
on

ta
nt

e 
(C

au
sa

s)
 

Ju
sa

nt
e 

(C
on

se
qu

ên
ci

as
) 

Limiar de transição Iminente 

Perigo   
0 - Desvio e Anomalia 

Se
ve

ri
da

de
 

3 - Acidente grave  

4 - Catástrofe 

5 - Grande Catástrofe 

 

Recuperação 
 a médio e longo prazo 

 

1 - Incidente 
2 - Acidente 

A decorrer 

 R i s c o 
 

 

Manifestação  
do  

risco 

Determinação dos Impactes 
 e  

Avaliação dos Danos 

Reabilitação 
 de  

emergência 

Sinais de 
alerta 



0 - Desvio e Anomalia 

1 - Incidente 
2 – Acidente 

Caraterísticas 
(Int./Mag.- 

 Rap./Lent.) 

 

Suscetibilidade 
(Espaço) 

 

 

Probabilidade 
(Tempo) 

 

 

Exposição 
(População/Bens) 

 

 
Sensibilidade 
 
 

Risco (níveis/graus) : 
-  0 Mínimo (azul) 
-  1 Reduzido (verde) 
-  2 Moderado (amarelo) 
-  3 Elevado (laranja) 
-  4 Muito elevado (vermelho) 
-  5 Máximo (púrpura) 

Crise 
(plena manifestação) 

Risco  
(probabilidade ± remota) 

Po
te

nc
ia

l 
Re

al
 

Manifestação do Risco Perigo  
 (manifestação) 

Impactes/Avaliação dos Danos 

 

Capacidade 
de resposta 

 

 
Vulnerabilidade 

 

 

Severidade 
 

 

Ambiente Humano 
(Território e Sociedade) 

 

Sinais de 
alerta 

 

Processos/Causas 
Antrópicos 

 

Resistência/Elasticidade  
(Resiliência) 

 

Processos/Causas 
Naturais 

 

M
on

ta
nt

e 
(C

au
sa

s)
 

Limiar de 
transição 

Reabilitação de emergência 
Recuperação a médio e longo prazo 

Ju
sa

nt
e 

(C
on

se
qu

ên
ci

as
) 

3 - Acidente grave  
4 - Catástrofe (minor) 
5 - Catástrofe (major) 

Se
ve

ri
da

de
 



As	Manifestações	de	Risco	



Tipos	de	Manifestação	
•  O	estudo	dos	riscos	só	tem	interesse	porque	eles	
se	manifestam!	

•  Como	é	que	podem	manifestar-se?	
– Desvios;	
– Anomalias;	
–  Incidentes;	
– Acidentes;	
– Acidentes	graves;	
–  Catástrofes;	

(Adaptado	da	Escala	Nuclear	de	Ocorrências	Nucleares,		
Protecção	Civil,	N.º	5,	1995,	p.	31-33)	



Desvio	

•  Perturbação	em	que	os	limites	não	são	violados;	

•  Sem	significado	para	a	segurança;	

•  São	 considerados	 Abaixo	 da	 Escala	 (Internacional	
de	Ocorrências	Nucleares)/Nível	Zero(0).	



Anomalia	

•  Funcionais	 ou	 operacionais	 -	 não	 põem	 em	 risco	 a	
segurança	mas	revelam	deficiências	nos	sistemas.	

•  Podem	 resultar	 de	 falhas	 de	 equipamento,	 erro	
humano	ou	procedimentos	inadequados.	

•  Representa	 violação	 das	 situações	 operacionais	
autorizadas.	



Incidente	

•  Episódio	repentino	que	reduz	as	margens	de	segurança	
sem,	contudo,	as	anular;		

•  Apresenta	consequências	potenciais	para	a	segurança;		
•  Não	implica	a	atuação	dos	meios	de	socorro;	

•  Exemplo:	
–  	Pequenos	toques,	frequentes	nos	veículos	em	circulação.	

•  Por	transliteração	do	inglês,	é	frequentemente	referido	
como	sinónimo	de	ocorrência,	apesar	de	serem	coisas	
bem	diferentes!	



Acidente	

•  Acontecimento	repentino	e	imprevisto,	provocado	pela	
ação	 do	 homem	 ou	 da	 natureza,	 com	 danos	
significativos	e	efeitos	muito	 limitados,	no	 tempo	e	no	
espaço,	 susceptíveis	 de	 atingirem	 as	 pessoas,	 os	 seus	
bens	ou	o	ambiente.	

•  Desencadeiam	 a	 intervenção	 dos	 meios	 de	 socorro	
(Bombeiros	e,	eventualmente,	outros);	

•  Exemplo:	
–  Acidente	rodoviário	envolvendo	um	ou	mais	veículos.	

•  N.º	de	mortos	-	0	a	9	(A.	Dauphiné,	2001).	



Acidente	grave	
•  Os	 acidentes	 graves	 distinguem-se	 dos	 acidentes	 pela	
maior	gravidade	das	suas	consequências;	

•  Correspondem	também	a	acontecimentos	repentinos	e	
imprevistos,	 provocados	 pela	 ação	 do	 homem	 ou	 da	
natureza,	 com	 danos	 graves	 	 e	 efeitos	 relativamente	
limitados	 no	 tempo	 e	 no	 espaço,	 susceptíveis	 de	
atingirem	as	pessoas,	os	seus	bens	ou	o	ambiente;	

•  Implicam	 a	 necessidade	 de	 envolver	 o	 Sistema	 de	
Proteção	Civil	(Bombeiros,	Forças	de	Segurança,	…);	

•  Exemplo:	
–  Acidente	rodoviário	com	choque	em	cadeia	e	diversas	vítimas	
encarceradas.	

•  N.º	de	mortos	-	10	a	99	(A.	Dauphiné,	2001).	



Catástrofe	
•  Acontecimento	 súbito,	 quase	 sempre	 imprevisível,	 de	 origem	

natural	ou	 tecnológica,	 susceptível	 de	provocar	 vítimas	e	danos	
materiais	 avultados,	 afetando	 gravemente	 a	 segurança	 das	
pessoas,	as	condições	de	vida	das	populações	e	o	tecido	sócio-	
-económico	do	País”	

	(Antiga	Lei	de	Bases	da	Proteção	Civil:		
Lei	n.º	113/91,	de	29	de	Agosto,	art.º	2,	ponto	2)		

•  Acidente	 	 grave	 ou	 a	 série	 de	 acidentes	 graves,	 susceptíveis	 de	
provocarem	 elevados	 prejuízos	 materiais	 e,	 eventualmente,	
vítimas,	 afetando	 intensamente	 as	 condições	 de	 vida	 das	
populações	e	o	tecido	socioeconómico	em	áreas	ou	na	totalidade	
do	território	nacional.	

	(Lei	de	Bases	da	Proteção	Civil	
Lei	n.º	80/15,	de	03	de	Agosto,	art.º	3,	ponto	2	do	Anexo)		



Catástrofe	

•  Interrupção	grave	do	funcionamento	da	comunidade	ou	
da		sociedade,	gerando	extensos	prejuízos	e	impactes	
humanos,	materiais,	económicos	e	ambientais,	que	a	
sociedade	afectada	não	consegue	superar	com	os	seus	
próprios	recursos.		
(UNISDR	-	United	Nations	International	Strategy	for	Disaster	Reduction	,	2009)	

•  Tipos:	
– Minor	

•  	N.º	de	mortos:	100	a	9	999	
– Major		

•  N.º	de	mortos:	10	000	a	99	999	
–  Super		

•  N.º	de	mortos:	≥100	000		
(A.	Dauphiné,	2001)	



Calamidade	
•  A	 situação	 de	 calamidade	 pode	 ser	 declarada	 quando,	 face	 à	

ocorrência	 ou	 perigo	 de	 ocorrência	 de	 algum	 ou	 alguns	 dos	
acontecimentos	 de	 acidente	 grave	 ou	 catástrofe,	 e	 à	 sua	
previsível	 intensidade,	 é	 reconhecida	 a	 necessidade	 de	 adoptar	
medidas	de	carácter	excepcional	destinadas	a	prevenir,	reagir	ou	
repor	 a	 normalidade	 das	 condições	 de	 vida	 nas	 áreas	 atingidas	
pelos	seus	efeitos.	

N.˚	3,	do	Artigo	9.˚	da		Lei	n.˚		27/2006,	de	3	de	Julho		
(Lei	de	Bases	da	Proteção	Civil)	



Reabilitação	

•  Corresponde	 à	 intervenção	 de	 emergência	 na	 área	
afetada	com	aplicação	de	medidas	 imediatas	e	a	curto	
prazo,	com	o	objetivo	de	minimizar	os	danos.	

•  A	 capacidade	 de	 resposta	 satisfaz	 normalmente	 as	
necessidades,	 uma	 vez	 que	 está	 relacionada	 com	
medidas	de	emergência	e,	normalmente,	mobiliza	ajuda	
internacional,	 pois	 trata-se	 de	 prestar	 assistência	 para	
suprir	 necessidades	 básicas	 vitais	 dos	 afetados,	
designadamente	 em	 termos	 de	 alimentação	 e	
alojamento	 provisórios,	 tendentes	 a	 minorar,	 no	
imediato,	os	impactes	da	crise.	



Recuperação	

•  Corresponde	 à	 intervenção	 de	 consolidação	 e	
reconstrução	 da	 área	 afetada,	 através	 da	 aplicação	 de	
medidas	 de	 médio	 e	 longo	 prazo,	 com	 o	 objetivo	 de	
repor	a	normalidade	e	minimizar	os	danos,	caso	volte	a	
repetir-se	a	manifestação	de	risco.	

•  A	capacidade	de	resposta	deixa	mais	a	desejar,	se	é	que	
alguma	 vez	 se	 concretiza,	 sobretudo	 porque	 implica	
continuidade	e	persistência	ao	longo	do	tempo.		



Recuperação	

•  Na	 realidade,	 estas	 medidas	 implicam	 uma	 série	 de	
aspetos	complementares,	com	o	duplo	objetivo	de:	
–  por	um	lado,	atenuar	as	consequências	da	crise	e,		

–  por	 outra	 parte,	 de	 minorar	 os	 efeitos	 de	 manifestações	
futuras,		

•  O	que	passa	por:	
–  reconstrução	dos	bens	e	haveres	destruídos;		
–  redução	das	vulnerabilidades;		
–  programas	de	desenvolvimento,	fundamentais	para	um	rápido	
retorno	à	situação	de	normalidade.	



Resiliência	

•  Propriedade	 de	 um	 corpo	 ou	 de	 um	 território	 recuperar	 a	 sua	
forma	original	após	sofrer	choque	ou	deformação.	

•  A	 maior	 ou	 menor	 gravidade	 das	 consequências	 do	 choque	
dependerá,	 por	 um	 lado,	 das	 vulnerabilidades	 existentes	 e	 do	
tempo	 durante	 o	 qual	 se	 manifestar	 o	 processo	 e,	 por	 outra	
parte,	do	 tempo	que	demorar	 a	 recuperação	da	área	afetada	e	
da	 forma	como	ela	vier	a	 ser	 reconstruída,	com	o	objetivo	de	a	
tornar	mais	resistente,	ou,	como	se	diz	agora,	mais	resiliente	.	



Exemplos	

de	aplicação	dos	três	conceitos	básicos	



Exemplo	1	
Uma	viagem	em	automóvel	

•  Riscos	associados:		
–  Condutor		

•  Sonolência,	distração,	doença	súbita,	excessos	(velocidade,	álcool,…);	
–  Veículo	

•  Avaria,	rebentamento	pneu,	incêndio	…;	
–  Estrada	

•  Pavimento	em	mau	estado	(buracos),	óleo,	lençóis	de	água,…;	
–  Quem	é	que	nunca	arriscou?		

•  Importância	da	Consciência	do	Risco	
•  Perigo	(Nível	hierárquico	superior	ao	anterior	e	consequências	bem	mais	danosas):		

–  Sinais	de	perigo:	
•  Triangulares,	 alertam	 para	 diferentes	 perigos	 relacionados	 com	 a	 via	 e	 que	
podem	provocar	acidentes;	

•  Radar,	alerta	para	o	perigo	de	excesso	de	velocidade…	
–  Será	que	nunca	correu	perigo?	

•  Importância	da	Percepção	do	Perigo	
•  Crise	(Plena	Manifestação	do	Risco):	

–  Doença	súbita,	avaria,	despiste,	multa	…	
•  Importância	da	Gestão	da	Crise.																											 	 	(L.	Lourenço,	2003,	p.	98)		



Exemplo	2	
Uso	do	fogo	na	floresta	

•  Risco	de	Incêndio	Florestal	(Risco	de	ignição/eclosão/deflagração)		
–  Não	 implica	 a	 ocorrência	 de	 incêndios,	 há	 apenas	 probabilidade,		

potencialidade	de	se	registar	ignição/eclosão	de	fogo;	
•  Perigo	de	Incêndio	Florestal	(Perigo	de	progressão/propagação)	

–  Decorre	da	detecção	de	um	primeiro	foco	(sinal	de	alerta	dado	pelo	
avistamento	de	 fumo)	que	 tem	condições	para	 rápida	propagação	e,	
por	conseguinte,	tem	probabilidade	de	evoluir	para	incêndio	florestal;	

•  Crise	de	Incêndio	Florestal	(Plena	Manifestação	do	Risco:		um	
Grande	Incêndio	Florestal)		
–  Evolução	 dum	 fogacho	 para	 uma	 situação	 em	 que	 se	 perdeu	 o	 seu	

controlo,	pelo	que	a	combustão	deixou	de	ficar	limitada	no	tempo	e	no	
espaço	 (fogo),	para	passar	a	 ficar	 incontrolável	 (incêndio)	no	espaço	
(manifestação	da	crise)	e,	porventura,	no	tempo	(instalação	da	crise).	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												

	 	 	(L.	Lourenço,	2003,	p.	98)	



Fonte: http://www.astro.mat.uc.pt/novo/observatorio/site/sismologia.html 
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	Exemplo	3	
Manifestação	de	riscos	sísmico:	Alhucemas	(Marrocos).	
Sismograma	registado	no	Instituto	Geofísico	da	Universidade	de	Coimbra,		

em	24	de	fevereiro	de	2004.		

	35.235ºN,	3.963ºW,	Z=2Km,	M=6.5	
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Região	Autónoma	da	Madeira	

Será	um	Território	de	Riscos?	



XIII	Encontro	Nacional	de	Riscos		
a	procurar	dar	a	resposta	a	esta	questão	

•  Tema	dos	últimos	Encontros	Nacionais	de	Risco:	
Aprender	com	o	passado:	
–  2018	-	Lisboa,	Risco	de	incêndios	em	estruturas;	
–  2019	-	Faro,	Risco	sísmico;	
–  2020	-	Funchal,	Risco	de	aluviões	(proposta	inicial);	

•  Porquê	desta	realização	na	RAM?	
–  10	anos	sobre	a	aluvião	de	2010	(20	de	fevereiro);	
–  38º	aniversário	do	SRPC		(17	de	fevereiro).	

•  Objetivo:	Tornar	o	território	e	a	sociedade		
																		mais	resilientes	(neste	caso,	a	RAM),	daí:		
																		Madeira	Região	Resiliente.	



Os	tipos	de	Risco	
•  Riscos	naturais:	

–  Riscos	geológicos;	
–  Riscos	climático-meteorológicos;	
–  Riscos	geomorfológicos;	
–  Riscos	hidrológicos;	
–  Riscos	biológicos;	

•  Riscos	antrópicos:	
–  Riscos	tecnológicos;	
–  Riscos	sociais;	

•  Riscos	mistos:	
–  Riscos	de	componente	atmosférica;	
–  Riscos	de	componente	geodinâmica;	

•  Riscos	dendrocaustológicos	(incêndio	florestal);		
–  Riscos	de	componente	biomédica.	



Recordar	os	principais	riscos	e	as	manifestações	
mais	frequentes	e	mais	catastróficas	na	RAM	

•  Processos	desencadeantes:	
– Dendrocaustológicos:	
•  Processos	(causas)	naturais;	
•  Processos	(causas)	humanas;	

– Hidrogeomorfológicos:	
•  Precipitações	intensas;	
•  Precipitações	continuadas;	

•  Manifestações	mais	frequentes:	
–  Incêndios	Florestais;	
– Aluviões	(Enxurradas).	



Recordar	os	principais	riscos	e	as	manifestações	
mais	frequentes	e	mais	catastróficas	na	RAM	

•  Incêndios	Florestais:	
– 2020	(Fevereiro)-	Ponta	do	Pargo;	
– 2016	(Agosto)	-	Área	urbana	do	Funchal;	
– E,	nos	anais	da	história	do	arquipélago,	encontram-	
-se	vários	outros	registos:		
1419,	1838,	1919,	1994,	1995,	1996,	1997,	2000,	
2001,	2003,	2004,	2005,	2006,	2007,	2008,	2009,	
2012,	2014	e	2015.			

http://aprenderamadeira.net/incendios/.	



Recordar	os	principais	riscos	e	as	manifestações	
mais	frequentes	e	mais	catastróficas	na	RAM	

•  Aluviões:	
–  2010	(20	de	Fevereiro)	-	Funchal;	
–  9	de	Outubro	de	1803	-	Funchal,	Machico	e	Santa	Cruz;	
–  30	de	Outubro	de	1815.-	No	centro	do	Funchal;	
–  24	de	Outubro	de	1842.	-	Grande	parte	do	Funchal;	
–  17	a	20	de	Novembro	de	1848.-	Funchal;	
–  5	e	6	de	Janeiro	de	1856	-	Em	todo	o	Funchal;	
–  14	e	15	de	Março	de	1856;	
–  1	de	Janeiro	de	1876;	
–  2	e	3	de	Outubro	de	1895;	
–  29	de	Novembro	de	1901;	
–  25	e	26	de	Fevereiro	de	1920;	
–  5	e	6	de	Março	de	1921	
–  15	de	Dezembro	de	1926	
–  6	de	Março	de	1929;	
–  2	e	3	de	Outubro	de	1931;	
–  30	de	Dezembro	de	1939;	
–  14	e	15	de	Outubro	de	1945;	
–  3	de	Novembro	de	1956;	
–  9	de	Janeiro	de	1970;	
–  8	de	Março	de	1970;	
–  21	de	Setembro	de	1972;	
–  20	de	Dezembro	de	1977;;	
–  20	a	24	de	Janeiro	de	1979;	
–  1	e	2	de	Março	de	1984;	
–  27	de	Setembro	de	1989;	
–  18	de	Setembro	de	199;	
–  24	de	Outubro	de	1991;	
–  29	de	Outubro	de	1991;	
–  29	de	Outubro	de	1993;	
–  19	e	20	de	Outubro	de	1997	
–  1	de	Fevereiro	de	1998.	

Mês	 N.º	de	Aluviões	

Setembro	 3	

Outubro	 10	

Novembro	 3	

Dezembro	 3	

Janeiro	 4	

Fevereiro	 2	

Março	 5	

Total	 30	

Raimundo	Quintal	(1999).	Aluviões	da	
Madeira.	Séculos	XIX	e	XX.	Territorium	6,	
p.	31-	48.	
	



Conclusão	

•  O	velho	ditado	diz	que:	
Mais	vale	prevenir	do	que	remediar!	

•  Mas,	se	não	prevenirmos,	não	teremos	outro	
remédio	que	não	seja	o	de	remediar	as	
consequências	que,	em	tempo	oportuno,	não	
fomos	capazes	de	reduzir…	

•  E,	procedendo	desse	modo,	não	seremos	
resilientes,	o	objetivo	que	importa	atingir!	
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Série	Riscos	e	Catástrofes	
A publicação intitulada “Catástrofes naturais. Uma abordagem global” reúne um conjunto de 

textos dedicados especificamente a catástrofes que têm na sua génese fenómenos da natureza, 

manifestação plena dos designados riscos naturais.

Ao longo de cada um dos referidos capítulos procurou-se clarificar os aspetos conceptuais e me-

todológicos inerentes a cada um dos riscos em análise, sua sistematização ou tipificação, efeitos 

e consequências, nomeadamente para o Ser Humano, bem como exemplos da sua manifestação.

Ainda que com caraterísticas distintas e influenciadas por fatores diferenciados, a abrangência 

das catástrofes naturais é evidente, afetando a generalidade das sociedades humanas e condicio-

nando a sua atividade em quase todos os pontos da superfície terrestre.

É nosso ensejo que esta obra cumpra os propósitos para os quais foi pensada e que se transforme 

num valioso instrumento de trabalho e um veículo de disseminação de informação e de sensi-

bilização para as catástrofes naturais.

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

Professor Catedrático.

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

Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS – Associação Portuguesa 

de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente 

do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional 

de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, 

coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais 

de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, 

nacionais e internacionais.

António Vieira é geógrafo, doutorado em Geografia pela Universidade de Coimbra. É professor 

auxiliar no Departamento de Geografia da Universidade do Minho, desenvolvendo atividades 

de investigação como membro integrado do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento 

do Território (CEGOT – UM/UC/UP), do qual é Coordenador na Universidade do Minho. 

É membro de diversas organizações científicas, nomeadamente a Associação Portuguesa 

de Geomorfólogos (APGeom) e a Riscos – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e 

Segurança. É também membro da FUEGORED (Red Temática Internacional Efectos de los 

Incendios Forestales sobre los Suelos), da FESP-in (International Network of Fire Effects on Soil 

Properties) e colaborador estrangeiro dos grupos de pesquisa “Geomorfologia e Meio Ambiente” 

(UFPel, Brasil), “PANGEA - Patrimônio Natural, Geoconservação e Gestão da Água” (UFSM, 

Brasil), “Rotageo” (UEPG, Brasil) e do Environmental Management Center (MRU, Lituânia).
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