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A importância da informação 
sobre os impactos das catástrofes 
Um enquadramento no âmbito 
do projeto europeu LODE

Xavier Romão (FEUP) 
Esmeralda Paupério (IC-FEUP)

O que são os impactos das catástrofes (disaster loss data)?
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O que são os impactos das catástrofes (disaster loss data)?

• Indicadores sociais: número de mortos diretos 
(devido a ferimentos fatais), número de mortos 
indiretos (após o evento, devido a complicações de 
ferimentos, doença prolongada, etc), número de 
feridos, número de pessoas afetadas (pouco claro 
o que afetado quer verdadeiramente dizer)

Indicadores mais comuns 

• Indicadores económicos: perdas económicas  
diretas resultantes de danos físicos provocados 
pelo evento (custos de reparação e/ou reconstrução de 
estruturas e infraestruturas construídas, valor de recursos 
agropecuários perdidos ou inutilizáveis, valor de produtos 
armazenados danificados ou destruídos, etc)

O que são os impactos das catástrofes (disaster loss data)?

• Indicadores económicos: perdas económicas indiretas resultantes de interrupção 
de atividades produtivas e/ou alterações em cadeias de produção (devido a danos 
físicos em infraestruturas, etc), de redução do consumo (devido a perda empregos, etc) 

Indicadores mais desejados 
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O que são os impactos das catástrofes (disaster loss data)?

• Indicadores socioeconómicos: perdas económicas associadas a doenças 
prolongadas ou crónicas (impactos psicológicos, incapacidade física permanente), 
perda de qualidade de vida e bem estar social, perdas culturais, perdas de 
biodiversidade, efeitos das alterações climáticas, etc

Outros indicadores cada mais relevantes

Para que serve esta informação relativa às catástrofes?

Melhorar práticas
• Identificar novos cenários de 

risco e aprender com o passado
• Avaliar e melhorar

• medidas de prevenção
• políticas de prevenção

Compensação
• Mecanismos mais justos e eficientes

• Fundo de Solidariedade 
da União Europeia

• Mercado dos seguros

Contabilidade
• Registo de perdas e identificação da sua

tendência de evolução
• Equilibrar o orçamento para a prevenção com 

potenciais custos com compensações
• Evitar a insolvência de instituições governativas

Modelação do risco
• Validação de modelos de avaliação de 

risco com base em informação real de 
eventos do passado

• Desenvolvimento de novos modelos de 
avaliação de risco
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Para que serve esta informação relativa às catástrofes?

Identificação do perigo

Avaliação de risco

Avaliação da vulnerabilidade 
ao perigo

Quantificação do risco

Damage 
and loss 

data

Base de dados com perdas 
e danos em catástrofes 

Comunicação do risco

Análise e decisão

Tratamento e mitigação do risco 
Medidas de emergência

Monitorização e controlo
Preparação para a emergência

Recolher e 
organizar 

estes dados

Dados de 
perdas e 

danos em 
eventos do 

passado 

Dados de 
perdas e 

danos

Novo 
evento

Para que serve esta informação relativa às catástrofes?

Ao nível do bem, 
ou da localidade

Impactos
das catástrofes

Estratégia Europeia 
de Adaptação às 

Alterações Climáticas

Mecanismo Europeu
de Proteção Civil

Diretiva INSPIRE
Dados geoespaciais

Diretiva das Cheias

Fundo de 
Solidariedade 

da União Europeia

Diretiva SEVESO
Riscos industriais e 

tecnológicos 
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Iniciativas Europeias no contexto do registo de dados 
sobre os impactos de catástrofes 

• Formado em 2013, atualmente integrado no DRMKC

• Desenvolveu relatórios com recomendações técnicas para apoiar os Estados 
Membros no desenvolvimento dos seus próprios sistemas de registo de dados 
sobre os impactos das catástrofes 

• Sistematização de conceitos, modelos de informação, práticas e objetivos 

Grupo de Trabalho do Joint Research Centre (JRC)

Desafios no registo dos impactos das catástrofes 
• Diferentes sectores recolhem informação sobre os impactos que lhe são 

relevantes: a informação não é reportada a uma única instituição de modo a que 
fique centralizada e organizada de forma sistemática… dificulta a sua utilização

• A forma como os impactos são recolhidos e/ou definidos não segue uma 
abordagem uniforme (escala, nível de detalhe, amostragem): não existem 
protocolos, fichas de recolha ou metodologias pré-definidos, adaptados a cada 
sector, que permitam uma prática uniforme 

• O impacto “mínimo” que define se deve ou não ser recolhida informação sobre 
um evento tem de ser estabelecida: não se podendo recolher informação para 
todos os eventos, deve ser definida a escala mínima relevante para a sociedade

• Alguns impactos diretos são recolhidos, mas os indiretos raramente: ainda não é 
claro como é que efeitos de 2ª, 3ª ordem podem ser identificados e qual a escala 
temporal para o fazer
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Desafios no registo dos impactos das catástrofes 
• A informação relacionada com impactos em instituições privadas é de difícil 

acesso: na maior parte dos casos, há vários constrangimentos que impedem a 
partilha dessa informação, dificultando a sua utilização para fins de redução do 
risco no futuro. 

• Além da informação sobre os impactos, a qualidade da fonte de informação 
deve igualmente ser registada: por vezes a informação é obtida a partir duma 
fonte cuja qualidade não é controlada (e.g. órgãos de comunicação social, redes 
sociais) 

• A recolha destes impactos não é visto como uma necessidade: não existem 
recursos alocados a estas tarefas por não se considerar a importância desta 
informação, mas também porque a cultura de gestão de riscos não está 
fortemente implantada  

O projeto Europeu LODE (Loss data enhancement for 
DRR and CCA management)

• Identificar os impactos relevantes em certos 
sectores (agricultura, certas atividades produtivas, 
comércio, redes de infraestruturas críticas, 
património cultural)

• Desenvolver um modelo de base de dados 
adaptado às necessidades destes sectores 

• Trabalhar com partes interessadas (stakeholders) 
que registam estes dados e que os utilizam, para 
perceber o estado atual de desenvolvimento dos 
respetivos países, a que tipo de informação 
gostariam de ter acesso, que impactos mais lhes 
interessam  

Objetivos

https://www.lodeproject.polimi.it/
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O projeto Europeu LODE (Loss data enhancement for 
DRR and CCA management)

• Aplicar as ferramentas desenvolvidas a vários casos de estudo e ilustrar 
as potencialidades da reutilização dos dados de impactos obtidos

Objetivos
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Mortos
Desaparecidos
Feridos

Desalojados

Hidrologia
Vias de comunicação

Rede elétrica
Redes de abastecimento de água e saneamento

Edifícios e equipamentos públicos
Proteção civil e socorro

Portos e infraestruturas costeiras
Habitação
Agricultura

Edifícios e equipamentos industriais
Edifícios e equipamentos comerciais

Outras atividades económicas
Património cultural

Abastecimento de eletricidade

Turismo (inferido)
Perdas 

indiretas

Ilha

Impacto na 
população

   Categoria

Perdas 
diretas

Município

F: Funchal
CL: Câmara de Lobos

RB: Ribeira Brava

SC: Santa Cruz

Conhecido / Disponibilizado após pedido

Estimativa e informação incompleta

+ Conhecido ao nível da freguesia

+ + Conhecido ao nível do bem

Desconhecido / Não disponível

Visão geral da informação recolhida

F CL RB SC

Mortos
Desaparecidos
Feridos

Desalojados

Hidrologia
Vias de comunicação

Rede elétrica
Redes de abastecimento de água e saneamento +
Edifícios e equipamentos públicos + + + +
Proteção civil e socorro

Portos e infraestruturas costeiras + +
Habitação + +
Agricultura

Edifícios e equipamentos industriais
Edifícios e equipamentos comerciais

Outras atividades económicas
Património cultural + + + + 

Abastecimento de eletricidade

Turismo (inferido)
Perdas 

indiretas

Município
Ilha

+

Impacto na 
população

   Categoria

+ +

Perdas 
diretas

Município

F: Funchal
CL: Câmara de Lobos

RB: Ribeira Brava

SC: Santa Cruz

Conhecido / Disponibilizado após pedido

Estimativa e informação incompleta

+ Conhecido ao nível da freguesia

+ + Conhecido ao nível do bem

Desconhecido / Não disponível

Visão geral da informação recolhida
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F CL RB SC

Mortos
Desaparecidos
Feridos

Desalojados

Hidrologia
Vias de comunicação

Rede elétrica
Redes de abastecimento de água e saneamento +
Edifícios e equipamentos públicos + + + +
Proteção civil e socorro

Portos e infraestruturas costeiras + +
Habitação + +
Agricultura

Edifícios e equipamentos industriais
Edifícios e equipamentos comerciais

Outras atividades económicas
Património cultural + + + + 

Abastecimento de eletricidade

Turismo (inferido)
Perdas 

indiretas

Município
Ilha

+

Impacto na 
população

   Categoria

+ +

Perdas 
diretas

Município

F: Funchal
CL: Câmara de Lobos

RB: Ribeira Brava

SC: Santa Cruz

Conhecido / Disponibilizado após pedido

Estimativa e informação incompleta

+ Conhecido ao nível da freguesia

+ + Conhecido ao nível do bem

Desconhecido / Não disponível

Visão geral da informação recolhida

Impacto na população Fontes

1. Documentos oficiais (governo regional)

2. Estudos académicos

Comentários adicionais

- Existe alguma incerteza nos dados encontrados nas fontes officiais

- Foram encontradas notícias referindo que os “Desaparecidos” foram atribuídos
a “Mortos” na sequência de um processo judicial que começou em 2011

Fontes
Oficial
(2015)

Oficial
(2017) Outras

Mortos 42 48 43 – 51*
Desaparecidos 6 ?? 6 – 8
Feridos 120 250 dezenas – 250
Desalojados 900 600** 600
*   27 dos quais no município do Funchal

** 37 dos quais no município de Câmara de Lobos 
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F CL RB SC

Mortos
Desaparecidos
Feridos

Desalojados

Hidrologia
Vias de comunicação

Rede elétrica
Redes de abastecimento de água e saneamento +
Edifícios e equipamentos públicos + + + +
Proteção civil e socorro

Portos e infraestruturas costeiras + +
Habitação + +
Agricultura

Edifícios e equipamentos industriais
Edifícios e equipamentos comerciais

Outras atividades económicas
Património cultural + + + + 

Abastecimento de eletricidade

Turismo (inferido)
Perdas 

indiretas

Município
Ilha

+

Impacto na 
população

   Categoria

+ +

Perdas 
diretas

Município

F: Funchal
CL: Câmara de Lobos

RB: Ribeira Brava

SC: Santa Cruz

Conhecido / Disponibilizado após pedido

Estimativa e informação incompleta

+ Conhecido ao nível da freguesia

+ + Conhecido ao nível do bem

Desconhecido / Não disponível

Visão geral da informação recolhida

Perdas diretas: escala da ilha

Sector Perdas
(milhão €)

Hidrologia 488

Vias de comunicação 236

Rede elétrica 10.4

Redes de abastecimento de água e saneamento

60.6Edifícios e equipamentos públicos

Proteção civil e socorro

Portos e infraestruturas costeiras 127

Habitação 36

Agricultura

122
Edifícios e equipamentos industriais

Edifícios e equipamentos comerciais

Outras atividades económicas Perdas globais: 1080 milhões € (≈ 20% PIB)
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Perdas diretas: escala da ilha

Sector Perdas
(milhão €)

Hidrologia 488

Vias de comunicação 236

Rede elétrica 10.4

Redes de abastecimento de água e saneamento

60.6Edifícios e equipamentos públicos

Proteção civil e socorro

Portos e infraestruturas costeiras 127

Habitação 36

Agricultura

122
Edifícios e equipamentos industriais

Edifícios e equipamentos comerciais

Outras atividades económicas

Fonte

1. Relatório da Comissão Paritária Mista que estimou
os impactos do evento (fonte principal)

2. Relatório de Contas da Eletricidade da Madeira 
(refere danos em infraestruturas elétricas)

Perdas diretas: escala dos municípios

Informação sobre os impactos
Informação disponilizada
Informação não disponilizada
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Perdas diretas: Funchal

Descrição Perdas
(milhões €)

Infraestruturas públicas * 50.6

Edifícios públicos ** 8.9

Equipamentos públicos ** 2.1

Estabelecimentos comerciais 120.0

Habitação 17.0

Total 198.5

*   Ao nível da freguesia
** Ao nível do elemento

Perdas diretas: Funchal

Descrição Perdas
(milhões €)

Infraestruturas públicas * 50.6

Edifícios públicos ** 8.9

Equipamentos públicos ** 2.1

Estabelecimentos comerciais 120.0

Habitação 17.0

Total 198.5

*   Ao nível da freguesia
** Ao nível do elemento

Fonte

Município do Funchal (após pedido)

Comentários adicionais

- Não é claro como é que as perdas foram estimadas

- Os dados mais detalhados apenas estão disponíveis
para bens públicos; perdas relativas a bens privados
não estão disponíveis
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Perdas diretas: Câmara de Lobos

Descrição Perdas
(milhões €)

Infraestruturas públicas ** 30.22

Edifícios públicos ** 0.06

Emergência 0.37

Habitação ** 1.14

Total 31.79

** Ao nível do elemento

Perdas diretas: Câmara de Lobos

Descrição Perdas
(milhões €)

Infraestruturas públicas ** 30.22

Edifícios públicos ** 0.06

Emergência 0.37

Habitação ** 1.14

Total 31.79

** Ao nível do elemento

Fonte

Muinicípio de Câmara de Lobos 
(após pedido)

Comentários adicionais

- A informação disponibilizada relativa a impactos na
população não é tão detalhada como a dos edifícios (ou
não foi recolhida, ou alguns indicadores são nulos)

- Não foi disponibilizada informação sobre impactos em
edifícios comerciais (ou não foi recolhida ou não foram
afetados)



02-03-2020

14

Perdas diretas: Património cultural
• Informação essencialmente recolhida a partir de: 

• Notícias de jornal (online)
• Blogs pessoais
• Documentos oficiais

• Foram identificados 5 edifícios de valor cultural como tendo
sido afetados

• Capela de Nossa Senhora da Conceição (Funchal)
• Museu A Cidade do Açúcar (Funchal)
• Museu Mary Jane Wilson (Funchal)
• Museum & biblioteca Mário Barbeito de Vasconcelos

(Funchal)
• Igreja da Ribeira Brava (Ribeira Brava)

Perdas diretas: Património cultural

• A cave foi inundada e o edifício ficou bastante 
danificado

• A coleção do museu que estava exposta ficou 
submersa e ficou bastante danificada

• As obras de arte mais importantes da coleção do 
museu estavam em Lisboa para uma exposição

• Reparação do edifício: 111.800 €
Perdas totais: 350.000 € (aprox.)

Museu A Cidade do Açúcar
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Perdas diretas: Património cultural
Museu Mary Jane Wilson
• O museu ficou inundado e a coleção sofreu a maior 

parte dos danos 
• Foi possível salvar cerca de 80% da coleção. Não há 

estimativas de perdas

Museu & biblioteca Mário Barbeito de Vasconcelos 
• Museu privado & biblioteca localizada na cave numa 

vinoteca que foi inundada
• Perderam-se mais de 25.000 livros e manuscritos

Igreja da Ribeira Brava
• A igreja foi inundada
• Estima-se que os danos foram limitados dado que 

encontrou pouca informação acerca deste caso

Comentários adicionais

- Não é claro se houve danos 
noutros bens culturais

- A informação de impactos não é 
usualmente recolhida de forma 
sistemática para este sector

F CL RB SC

Mortos
Desaparecidos
Feridos

Desalojados

Hidrologia
Vias de comunicação

Rede elétrica
Redes de abastecimento de água e saneamento +
Edifícios e equipamentos públicos + + + +
Proteção civil e socorro

Portos e infraestruturas costeiras + +
Habitação + +
Agricultura

Edifícios e equipamentos industriais
Edifícios e equipamentos comerciais

Outras atividades económicas
Património cultural + + + + 

Abastecimento de eletricidade

Turismo (inferido)
Perdas 

indiretas

Município
Ilha

+

Impacto na 
população

   Categoria

+ +

Perdas 
diretas

Município

F: Funchal
CL: Câmara de Lobos

RB: Ribeira Brava

SC: Santa Cruz

Conhecido / Disponibilizado após pedido

Estimativa e informação incompleta

+ Conhecido ao nível da freguesia

+ + Conhecido ao nível do bem

Desconhecido / Não disponível

Visão geral da informação recolhida
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Perdas indiretas: fornecimento de eletricidade

Fonte

Eletricidade da Madeira 
(após pedido)

• Não há informação suficinete que permita estabelecer relações sobre o tipo 
de clientes, a sua localização, o início e a duração da interrupção

Perdas indiretas: turismo

Fonte

Direção Regional de 
Estatística da Madeira

Outras fontes

Um relatório do IEEP de 2013 refere que :

- Número de turistas desceu 10.1%, reduzindo as 
receitas em 14%

- Em 2010, o desemprego aumentou 7% nos
sectores relacionados com o turismo
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Notas finais
• A recolha sistematizada de dados acerca dos impactos de catástrofes deveria ser 

uma prática regular 

• A recolha e a partilha de dados acerca dos impactos das catástrofes continuam a 
não ser vistos como fundamentais para um processo adequado de gestão e 
redução do risco; é importante aumentar a consciencialização acerca da 
relevância desta informação para os vários sectores da sociedade

• A informação global disponível sobre o evento de 2010 permite ter uma visão 
geral sobre os seus impactos, mas a informação detalhada é insuficiente (não 
permite validação, perceber como foi obtida, ser usada na modelação do risco) 

• Para alguns sectores, a informação é escassa ou não existe (poderá não ter sido 
recolhida ou os sectores não foram afetados)


