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Por ocasião do 38.º aniversário do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM foi preparada, em parceria com 
a Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, a conferência mADeIRA, ReGIÃo ResILIeNTe.
Ao longo dos séculos, muitos foram os eventos destrutivos que assolaram a Região Autónoma da Madeira, 
destacando-se pelo impacto no território, as aluviões. Em consequência de uma intensa precipitação num curto 
espaço de tempo, cheias rápidas e deslizamentos em massas ocorreram um pouco por toda a Região, deixando, 
um elevado rastro de destruição.
Quanto ao futuro, os estudos sobre as alterações climáticas preveem eventos meteorológicos excepcionais, ainda 
mais fortes e frequentes, para as quais a Madeira e os Madeirenses têm de estar preparados.
Estudando o passado mas especialmente visando o futuro, a Região Autónoma da Madeira tem implementado 
um conjunto diverso de estratégias para mitigar vindoiros acontecimentos extremos. 
As medidas estruturais e não estruturais que foram implementadas, associadas a uma forte disseminação de uma 
cultura de proteção civil por toda a população, as quais devem continuar a nortear a política regional naquilo 
a que diz respeito à proteção das populações e dos seus bens, tornam certamente a madeira, uma Região 
mais Resiliente.
Foi sob o lema mADeIRA, ReGIÃo ResILIeNTe que se pretendeu colocar a comunidade cientifica, os 
agentes de proteção civil, os órgãos de decisão regionais e locais e a população em geral, a refletir sobre o que 
fazer em caso de catástrofes provocadas pela manifestação de riscos e, em particular, de aluviões, aprendendo 
com o passado para melhor preparar o futuro.
Conforme referido, este encontro é também a forma de assinalar o 38.º aniversário do Serviço Regional de 
Proteção Civil e de enaltecer todos aqueles que de uma forma direta ou indireta contribuem para a proteção e 
para o socorro de todos aqueles que fazem da Madeira e o Porto Santo a sua casa.

O Presidente do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM

José António Oliveira Dias

Nota de Abertura
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secretariado

Bárbara Fernandes
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM

Cláudia Vale
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM

Gilson Pereira
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM

Comissão organizadora

José António oliveira Dias
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM

Luciano Lourenço
Universidade de Coimbra, Portugal, RISCOS, CEGOT

miguel Branco
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM

Fátima Velez de Castro
Universidade de Coimbra, Portugal, RISCOS, CEGOT

Cláudia Dias Ferreira
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM

Comissão Organizadora
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17 de fevereiro de 2020

08:30 Abertura do Secretariado (registo dos participantes e distribuição da documentação)

09:15 às 10:15 sessão de abertura
Sessão Invocativa do 38º Aniversário do SRPC, IP-RAM
Presidente do Governo Regional / Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil

10:15 às 10:45 Coffee-break

10:45 às 12:45 Painel 1 - Madeira singular
Moderador: Miguel Branco, Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM

Geotoponímia e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira: 600 anos a criar nomes e 
apelidar, terras, pedras e fenómenos
João Baptista Pereira Silva, Universidade de Aveiro

Riscos: terminologia e tipos
Luciano Lourenço, Universidade de Coimbra

Resiliência e Gestão do Risco. As aluviões como referência e vivência
Betâmio de Almeida, Instituto Superior Técnico

Uma visão global sobre a gestão do risco de cheias torrenciais na Madeira. Perspetivas e desafios
Sérgio Lopes, Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

Debate

12:45 às 14:30 Almoço (livre)

14:30 às 15:50 Painel 2 - Madeira tecnológica
Moderador: Luciano Lourenço, Universidade de Coimbra

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
Duarte da Costa, Comandante Operacional Nacional

Proteção de pessoas e bens, capacidades atuais e futuras
José Dias, Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM

As melhorias nos sistemas de observação, vigilância e previsão na RAM, após o temporal 
de 20 de fevereiro de 2010
Vitor Prior, Observatório Meteorológico do Funchal

Contributos para uma Estratégia Integrada de Gestão do Risco de Cheias e de Aluviões
Rodrigo Proença de Oliveira, Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa

Debate

15:50 às 16:10 Coffee-break

16:10 às 18:00 O papel da engenharia na proteção do território e das suas gentes
João Ferreira dos Santos, Ordem dos Engenheiros

O papel do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza - IP-RAM na mitigação dos 
Riscos Naturais
Manuel Filipe, Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza, IP-RAM

Contributo da Formação em situações de excepção - MRMI, para a organização da resposta
Luis Vale, Madeira International Disaster Training Center (MIDTC)

Debate

18:00 Encerramento

Programa Geral
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18 de fevereiro de 2020

09:00 Abertura do Secretariado

09:30 às 11:00 Painel 3 - Madeira no país e na Europa
Moderador: Sérgio Lopes, Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas 

Apoios comunitários para o reforço da resiliência na RAM
Helena Azevedo, Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos  (PO SEUR)

A importância da informação sobre os impactos das catástrofes - um enquadramento no 
âmbito do projeto europeu LODE
Xavier Romão, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistema integrado de monitorização e alerta de riscos naturais da RAM
João Alberto Pimenta de França, Laboratório Regional de Engenharia Civil

Debate

11:00 às 11:20 Coffee-break

11:20 às 12:30 O impacte dos movimentos de vertente nos Açores
Rui Marques, Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores, 
Universidade dos Açores

Restauro de corredores fluviais em Portugal Continental
Pedro Teiga, Engenho e Rio, Unipessoal Lda

Debate

12:30 às 14:00 Almoço (livre)

14:00 às 16:00 Painel 4 - Madeira na sociedade civil
Moderação:  RTP Madeira

mesa Redonda: uma Região mais resiliente e preparada para o futuro

Comandante de Bombeiros;
Rui Nunes, Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Madeira;
Ricardo Silva, Garouta do Calhau;
Oficial do Comando Operacional da Madeira;
Oficial da Zona Militar da Madeira;
Diogo Neves, Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos;
Jorge Sequeira, Altice Madeira;
Joanne Mendels, Lido Sol II;
Paulo Graça, Jornalista.

16:00 sessão de encerramento
José Dias, Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
Luciano Lourenço, Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Programa Geral
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José miguel Brazão Andrade da silva Branco

Vogal do Conselho Diretivo do serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAm

NoTA BIoGRáFICA 

Engenheiro Civil, IST (1990)
Vogal do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, desde 2017.
Presidente do Conselho Diretivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, desde 2019. 

Moderador





CoNFeReNCIsTAs
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João Baptista Pereira silva

Investigador da unidade de Investigação, GeoBIoTeC – Geobiociências, Geoengenharias e Geotecnologias, 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, universidade de Aveiro

NoTA BIoGRáFICA 

Nasceu no dia 30 de Julho de 1968 na Freguesia de Santo António, Funchal, Região Autónoma da Madeira. 
Licenciatura em Engenharia Geológica e o Doutoramento em Geociências em 1996 e 2002, respectivamente, 
na Universidade de Aveiro. Desde 2003 que é Investigador Integrado da Unidade de Investigação GeoBioTec, 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro e desde 2007 
colaborador investigador do Centro de Tecnologia Farmacêutica e do Medicamento da Faculdade de Farmácia 
da Universidade do Porto.
Fundador e Director da Madeira Rochas – Divulgações Científicas e Culturais e da EnGeoMad – Geoengenharia 
e Consultadoria, em 1996 e 2000, respectivamente.
Conta com 197 artigos científicos publicados em revistas técnico-científicas e actas de congressos nacionais 
e internacionais, 5 livros técnico-científicos, 37 publicações didácticas e de divulgação científica e 97 
projectos/estudos técnico-científicos realizados.
Orientador de 9 teses de mestrado e de 3 teses de doutoramento e coordenador de vários projectos de investigação 
técnica e científica aplicada.
Consultor, assessor e perito nas áreas da geoengenharia e da geomedicina de diversos organismos públicos 
e privados.
Criador da marca Terramiga – Produtos Dermocosméticos e Dermoterapêuticos em 2013 e coordenador 
técnico e científico da equipa de trabalho desde 2009.
Foi autor e apresentador das séries televisivas de divulgação científica e cultural “O tempo escrito nas rochas”, 
no ano 2007 e “Pedras que Falam” em 2012, exibidas em vários canais da RTP.
Vários trabalhos técnicos, científicos e culturais desenvolvidos pelo autor, foram reconhecidos e premiados em 
diversas ocasiões

Conferencistas
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GEOTOPONÍMIA E GEOENGENHARIA DO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA: 
600 ANOS A CRIAR NOMES E APELIDAR, TERRAS, PEDRAS E FENÓMENOS

João Baptista Pereira silva
Investigador da Unidade de Investigação, GEOBIOTEC – Geobiociências, Geoengenharias e Geotecnologias 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Universidade de Aveiro (Portugal)  
madeirarochas@netmadeira.com

Resumo

A toponímia estuda os nomes próprios dos lugares, a sua origem e evolução.
É propósito da comunicação apresentar uma visão sumária da geotoponímia e da geoengenharia do arquipélago, 
dando um contributo explicativo do porquê da atribuição de muitos nomes tradicionais e populares, pelo povo 
insular, às terras, aos cursos de água, às formas do relevo, aos solos e às rochas, desde a descoberta das ilhas do 
Porto Santo e da Madeira, há 600 anos, até à atualidade.
Refira-se a título de exemplo os geotoponímos: Massapez, Salão, Barro e Barreiros; ribeira Grande de Santo 
António, ribeira Funda, ribeira dos Socorridos, ribeira Tem–Te-Não Caias, ribeiro(a) Seco(a) e ribeiro da 
Fontinha; Monte, Montanha, Pico, Lombo, Lombada, Lombadinha, Cabeço, Encumeada, Espigão, Terra Chã, 
Achada, Achadinha e Rochinha; pedra mole, pedra rija, pedra navalheira, pedra de areia, pedras pretas, pedra 
vermelha, pedra tijolo, laje, lajedo; ilhéu da Cal, Bouqueirão, Bufadouro, Lapeira, Lapas, Furado, Quebradas, 
Fajã e Fajãnzinha, Enxurros e Aluvião.
Através da toponímia podemos obter informações preciosas sobre a geo-história, os recursos geológicos 
e os fenómenos naturais que ocorreram num determinado sítio, lugar, freguesia e concelho do arquipélago 
da Madeira.
A interpretação dos geotoponímos poderão ser muito úteis em diversas actividades professionais e áreas de 
conhecimento, tais como: planeamento e ordenamento do território, arquitectura, engenharia, proteção civil, 
companhias seguradoras e agentes imobiliários.
Num território muito acidentado do mar à serra, ocupado por ribeiras e vales e tentando vencer a orografia, 
com a construção de muros de suporte, que sustentam os poios e tirando partido da água com a construção 
engenhosa das levadas, o povo insular edificou um verdadeiro património etnográfico que vale a pena ser 
contemplado e preservado. Pedra sobre pedra foi construindo muros sem fim, e estabilizando arribas e escarpas. 
O solo foi transportado às costas e colocado numa espécie de pequenos tabuleiros, que foram enchendo os poios 
e formando solo arável, criando comida e bebida há seis séculos. Verdadeiros heróis do trabalho.
Uma região insular rica é aquela onde o homem tem a capacidade de conhecer o seu património linguístico, 
proteger e salvaguardar a vida, principalmente nas suas fases mais frágeis, como assistimos actualmente, e 
valorizar os seus recursos naturais limitados, deixando esse legado às gerações vindouras.

Conferencistas
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Luciano Lourenço
Professor Catedrático do Dep. de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da universidade de Coimbra

NoTA BIoGRáFICA

É doutorado em Geografia Física, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde é Professor 
Catedrático, nela desempenhando as funções de:

•	 Diretor do Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais; 
•	 Diretor da série de publicações sobre “Riscos e Catástrofes”, da Imprensa da Universidade de Coimbra.
•	 Membro do Conselho Científico da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

De entre as funções governativas ou de nomeação governamental que exerceu, destacam-se as seguintes: 
•	 Diretor-Geral da APIF - Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais;
•	 Presidente do Conselho Geral e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros;

Possui mais de três centenas de títulos publicados, entre livros, capítulos de livros, artigos, comunicações, 
recensões, notas e notícias, sobre diversos temas da geografia, com destaque para os relacionados com riscos e 
suas manifestações, especialmente sobre incêndios florestais.
Coordenou meia dezena projetos internacionais de investigação científica e mais de duas dezenas nacionais, 
em diversas áreas, designadamente: Geografia Física e Ambiente, Riscos e Catástrofes Naturais e Antrópicas 
(Inundações, Movimentações em Massa e Incêndios Florestais), Proteção do Ambiente (Prevenção, Causas e 
Efeitos dos Incêndios Florestais), Geomorfologia (Processos erosivos atuais) e Hidrologia Fluvial. 
Entre outras atividades relacionadas com incêndios florestais destaca:

•	 Coordenação do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), documento 
estratégico para a defesa da floresta portuguesa, cuja solução aprovada pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 65/2006, de 26 de Maio, foi diferente das propostas apresentadas, quer pela equipa técnica, 
quer da defendida pela Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais.

Integrou várias Comissões Científicas e de Acompanhamento em missões oficiais e é Consultor Científico 
de várias revistas científicas, nacionais e internacionais, bem como de diversos organismos oficiais, e é ainda 
Avaliador de Projetos, junto de organizações científicas internacionais.
É fundador e Presidente da Direção da RISCOS, Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, e  
também é Diretor da Territorium, Revista Internacional de Riscos.

Conferencistas
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Conferencistas

 RISCOS: TERMINOLOGIA E TIPOS

Luciano Lourenço
Departamento de Geografia e Turismo, NICIF, CEGOT e RISCOS

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Portugal)  
luciano@uc.pt

Resumo

Quando falamos de riscos ou escrevemos sobre as suas manifestações, nem sempre usamos uma linguagem 
precisa, que evite confusões e, sobretudo, que seja perceptível por todos os intervenientes, não só pelos agentes 
de proteção civil, que são chamados a atuar nos mais diversos teatros de operações, mas também pela população, 
ou seja, pelos cidadãos que sofrem as consequências das manifestações dos diferentes tipos de riscos.
Por isso, o objetivo desta comunicação visa ajudar a clarificar, embora, por vezes, até possa parecer o contrário, 
o significado correto e o uso adequado de determinados vocábulos portugueses ligados às ciências cindínicas. 
Com efeito, alguns deles possuem significados diferentes, quando usados em sentido lato ou em sentido restrito, 
ou, então, porque resultaram de transliterações que alteraram o significado etimológico do conceito original em 
português, pelo que o seu uso nem sempre é utilizado com o mesmo significado pelos diferentes técnicos e, por 
vezes, a interpretação que estes lhes atribuem até é diferente daquela que lhe é dada pela população, o que se 
deverá evitar que continue a acontecer.
Do mesmo modo, quando se procede à classificação dos riscos, por não existir uma classificação normalizada, 
não há uniformidade na forma como se apresenta a seriação dos vários tipos de risco, embora a maior parte dos 
autores opte por classificá-los tendo em conta o processo que lhes deu origem, mas porque nem todos assim o 
fazem, já que alguns deles optaram por considerar o meio sobre que se manifestam, o mesmo conceito pode ser 
usado como origem ou como consequência, aspeto que convém esclarecer.
Assim, a metodologia usada para realizar esta comunicação passou pela recolha bibliográfica existente em 
português sobre o tema, o que permite uma breve apresentação do estado da arte, com particular referência a 
algumas obras recém publicadas e dedicadas ao tratamento do tema. 
Os resultados esperados com esta apresentação são os de que os participantes possam refletir sobre o uso de 
alguns termos cindínicos, usados tanto na linguagem comum como nas obras da especialidade, e que passem a 
usá-los da forma que, tecnicamente, seja correta, de modo a tornar a comunicação mais objetiva. Pela mesma 
razão, também esperamos que a classificação dos riscos, sobretudo dos situados na esfera de atuação da proteção 
civil, possa vir a ser usada numa forma mais lógica e coerente do que aquela que, frequentemente, é utilizada, 
mesmo que para tal, seja necessário introduzir um ou outro pequeno acerto na legislação e cuja concretização só 
peca por tardia, com vista a essa normalização.



26

XIII encontro Nacional de Riscos
“Madeira Região Resiliente”

Museu da Electricidade - Casa da Luz  |  Funchal, 17 e 18 de fevereiro de 2020

A. Betâmio de Almeida

Professor Catedrático emérito da universidade Técnica de Lisboa

NoTA BIoGRáFICA

Docente e consultor técnico em diversas áreas da engenharia. Tem desenvolvido intensa atividade nas áreas 
da segurança e dos riscos tecnológicos e naturais. É Professor Emérito da Universidade Técnica de Lisboa 
(Instituto Superior Técnico) e membro eleito da Academia de Engenharia de Portugal. Foi Delegado Nacional 
do Programa “ENVIRONMENT” (DGXII) da União Europeia (1991-1994) e presidente da Comissão de 
Coordenação de Investigação em Ambiente da JNICT, agência precedente da atual Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia. Foi presidente da Associação Portuguesa e Produtores de Energias Renováveis (APREN). É vogal 
do Conselho Nacional da Água desde 2000 e da Plataforma Nacional de Redução do Risco de Catástrofes da 
Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).
É Membro da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança – Vice- Presidente da Assembleia Geral 
(2019-2021). A contribuição para o desenvolvimento das ciências do risco em Portugal mereceu o Prémio 
Ciência-Dedicação, de 2016, da Associação Portuguesa de Riscos Prevenção e Segurança. Foi fundador de 
diversas empresas de consultoria em hidráulica, recursos hídricos e ambiente.
Foi Director do Projecto Dams and Safety Management at Downstream Valleys. Projecto POFLOODRISK. 
Financiado pela NATO, INAG, EDP e SNPC, envolvendo o IST e o LNEC (1994-2000).
Foi coordenador de diversos cursos de especialização no domínio da Análise e Gestão do Risco no IST e foi 
docente nos Cursos de Segurança de Barragens do INAG, em Portugal (Curso de Exploração e Segurança de 
Barragens, módulo de Emergência e Gestão de Risco), do INAG de 1999 a 2010.
Coordenou a equipa de gestão do risco (IST, Universidade da Madeira e Laboratório Regional de Engenharia 
Civil-LREC) contra aluviões na ilha da Madeira na sequência do evento de Fevereiro de 2010.
É autor ou coautor de diversos livros e de mais de uma centena de artigos e de comunicações científicas e técnicas. 
Nomeadamente o livro “Incertezas e Riscos. Conceptualização Operacional” (APRH, Esfera do Caos, 237 p.)
Recentemente tem dedicado uma atenção especial aos riscos e impactos sociais decorrentes das novas tecnologias 
(Inteligência Artificial). Tem defendido a transdisciplinaridade científica e cultural na formação universitária. É 
membro do Grupo de Ética da AGE-Europe e do Grupo Interdisciplinar Direito e IA da F.de Direito (Lisboa) 
da U. Católica.

Conferencistas
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Conferencistas

RESILIÊNCIA E GESTÃO DO RISCO. 
AS ALUVIÕES COMO REFERÊNCIA E VIVÊNCIA

A. Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico (Portugal)  

betamio.almeida@ist.utl.pt

Resumo

A aplicação do conceito de resiliência no domínio da gestão de crises e do risco é relativamente recente 
mas tem tido um desenvolvimento relevante. O termo resiliência tem sido aplicado ao longo do tempo a 
diferentes áreas e a palavra resiliência pode ser considerada como parcialmente polissémica. Desde a mecânica 
dos materiais, a psicologia e a ecologia, a resiliência veio no século XXI acompanhar o termo sustentabilidade 
e caracterizar uma característica de gestão. A conexão com a gestão do risco é, assim, óbvia mas não é um 
mero prolongamento desta. A gestão da resiliência constitui um processo complementar ao da gestão do risco 
mas que envolve diversas dimensões sociais.
A Organização das Nações Unidas lançou em 2010 a Campanha “Cidades Resilientes”. Esta iniciativa 
tem contribuído para a prossecução das prioridades e objectivos definidos no Quadro de Sendai para a 
Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030. Em 2015, no âmbito das actividades da Plataforma Nacional 
para a Redução do Risco de Catástrofes, foi divulgada a 1ª edição da publicação “Cidades Resilientes em 
Portugal”. No XIII Encontro Nacional dos Risco realça-se a Madeira como Região Resiliente. Justifica-se, 
assim, uma abordagem teórica do conceito ancorada num tipo risco relevante para a referida Região: a 
ocorrência de aluviões.
A comunicação aborda os seguintes aspectos: Etimologia da palavra resiliência; Definição e teorização 
do conceito; Relação entre resiliência e gestão do risco tendo por enquadramento o risco de aluviões; A 
resiliência como objectivo e processo.
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sérgio da silva Lopes

Diretor dos serviços de Hidráulica Fluvial da secretaria Regional de equipamentos e Infraestruturas

NoTA BIoGRáFICA

Sérgio da Silva Lopes nasceu no Funchal em 1979. Licenciou-se em Geografia na variante de Geografia Física 
e Ordenamento do Território pela Universidade de Lisboa, em 2003. Concluiu o mestrado em Geografia, na 
área de especialização em Clima e Sociedade pela Universidade de Lisboa, em Fevereiro de 2008, com a tese: 
“Regimes dos ventos estivais no Funchal e sua influência nos padrões térmicos”. Finalizou o seu Doutoramento 
em 2015 no ramo de Geografia, especialidade de Geografia Física, com a tese intitulada: “Clima e Ordenamento 
do Território no Funchal”, no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.      
De 2005 a 2013 exerceu a sua atividade no Laboratório Regional de Engenharia Civil da Madeira, nomeadamente 
no Departamento de Hidráulica e Tecnologias Energéticas. Em 2013 foi designado para Diretor dos Serviços de 
Hidráulica Fluvial, onde se mantém a exercer funções.
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UMA VISÃO GLOBAL SOBRE A GESTÃO DO RISCO DE CHEIAS TORRENCIAIS 
NA MADEIRA. PERSPETIVAS E DESAFIOS.

sérgio Lopes
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (Portugal)  

sergio.lopes@madeira.gov.pt

Resumo

A presente comunicação consiste numa tentativa de apresentar uma revisão da gestão do risco de aluviões 
na Ilha da Madeira. As bacias hidrográficas da Madeira são muito suscetíveis a uma mistura de processos 
hidrogeomorfológicos complexos, marcados pela formação de escoamento turbulento nos ribeiros de montanha. 
O Plano de Gestão de Riscos de Inundações que está em vigor preconiza um conjunto vasto de medidas de 
redução do risco, algumas das quais implementadas nos anos subsequentes à aluvião de Fevereiro de 2010, e 
sustentadas no Estudo de Avaliação do Risco de Aluvião, publicado naquele ano. 
Procura-se sublinhar a importância de adotar uma estratégia integrada de gestão do risco, que requer 
coordenação e vigilância constante, num processo de incorporação de medidas estruturais e não estruturais. Das 
primeiras salienta-se a regularização fluvial nas áreas urbanas, a construção de barreiras descontínuas de retenção 
do caudal sólido grosseiro nos sectores intermédios das bacias hidrográficas e os programas de povoamento e 
repovoamento florestal nas cabeceiras das bacias. As segundas incluem os trabalhos conducentes a uma gestão 
natural das cheias, através da desobstrução dos cursos de água e da reabilitação dos ecossistemas fluviais, mas 
também os mapas de zonas de risco, o ordenamento dos corredores ribeirinhos através da regulamentação do 
uso e ocupação do solo em domínio hídrico fluvial, com restrições em termos construtivos, e a componente de 
proteção civil, que abrange aspetos como a previsão meteorológica, os sistemas de aviso precoce para prevenir 
que um evento de perigosidade se transforme em desastre, as ações subsequentes de emergência, o planeamento 
de emergência e de preparação para o desastre. 
Numa lógica de gestão integrada do risco deve ser dada igual importância a outros aspetos, designadamente:

a) Sensibilização e educação da população para a redução do risco de desastre;
b) Manutenção dos programas de monitorização das condições de funcionamento das bacias hidrográficas 

de maior vulnerabilidade;
c) A investigação e o aprofundamento dos conhecimentos sobre as aluviões.

Neste contexto, considera-se importante desenvolver uma metodologia de coordenação regional da estratégia 
gestão do risco, a aplicar pelas organizações e nos projetos, não apenas para responder ao desastre de cheia, mas 
sobretudo para o antecipar.
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Moderador

Luciano Lourenço
Professor Catedrático do Dep. de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da universidade de Coimbra

NoTA BIoGRáFICA

É doutorado em Geografia Física, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde é Professor 
Catedrático, nela desempenhando as funções de:

•	 Diretor do Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais; 
•	 Diretor da série de publicações sobre “Riscos e Catástrofes”, da Imprensa da Universidade de Coimbra.
•	 Membro do Conselho Científico da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

De entre as funções governativas ou de nomeação governamental que exerceu, destacam-se as seguintes: 
•	 Diretor-Geral da APIF - Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais;
•	 Presidente do Conselho Geral e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros;

Possui mais de três centenas de títulos publicados, entre livros, capítulos de livros, artigos, comunicações, 
recensões, notas e notícias, sobre diversos temas da geografia, com destaque para os relacionados com riscos e 
suas manifestações, especialmente sobre incêndios florestais.
Coordenou meia dezena projetos internacionais de investigação científica e mais de duas dezenas nacionais, 
em diversas áreas, designadamente: Geografia Física e Ambiente, Riscos e Catástrofes Naturais e Antrópicas 
(Inundações, Movimentações em Massa e Incêndios Florestais), Proteção do Ambiente (Prevenção, Causas e 
Efeitos dos Incêndios Florestais), Geomorfologia (Processos erosivos atuais) e Hidrologia Fluvial. 
Entre outras atividades relacionadas com incêndios florestais destaca:

•	 Coordenação do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), documento 
estratégico para a defesa da floresta portuguesa, cuja solução aprovada pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 65/2006, de 26 de Maio, foi diferente das propostas apresentadas, quer pela equipa técnica, 
quer da defendida pela Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais.

Integrou várias Comissões Científicas e de Acompanhamento em missões oficiais e é Consultor Científico 
de várias revistas científicas, nacionais e internacionais, bem como de diversos organismos oficiais, e é ainda 
Avaliador de Projetos, junto de organizações científicas internacionais.
É fundador e Presidente da Direção da RISCOS, Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, e  
também é Diretor da Territorium, Revista Internacional de Riscos.
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José António oliveira Dias

Presidente do Conselho Diretivo do serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAm

NoTA BIoGRáFICA

Desempenho de Funções Públicas
Região Autónoma dos Açores

•	 Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, desde 12 de Dezembro de 
2012 até 26 de Dezembro de 2016;

•	 Elemento do grupo de trabalho MAMIP;
•	 Membro do Gabinete Coordenador de Segurança da Região Autónoma dos Açores;
•	 Membro da Comissão Nacional de Proteção Civil;
•	 Membro do Conselho Regional de Obras Publicas da Região Autónoma dos Açores;
•	 Membro do Projeto “ React – Rede Euro Africana de Emergência Sanitária;
•	 Membro da Comissão de Acompanhamento do PO 2020 Açores

Região Autónoma da Madeira
•	 Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, desde 24 de Janeiro de 2017 até à data de hoje;
•	 Membro da Comissão Nacional de Proteção Civil;
•	 Representante Suplente da Comissão Executiva responsável pelo Plano Regresso Nacional e da Região 

Autónoma da Madeira.
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PROTEÇÃO DE PESSOAS E BENS, CAPACIDADES ATUAIS E FUTURAS

José Dias
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (Portugal)  

srpc@madeira.gov.pt

Resumo

Toda a atuação do SRPC,IP-RAM, deve almejar conseguir:
•	 Assegurar estudos e medidas preventivas para os riscos identificados no Plano Regional de emergência 

da RAM;
•	 Assegurar a resiliência da RAM em situações de acidente ou catástrofe;
•	 Assegurar o levantamento de capacidade de resposta;
•	 Assegurar o levantamento de vulnerabilidades;
•	 Assegurar os planos de resposta adequada e de forma coordenada;
•	 Assegurar o socorro adequado com rapidez, objetividade e flexibilidade;
•	 Garantir o apoio das Forças Armadas, em apoio a missões de proteção civil;

Afirmar o SRPC,IP-RAM como um Serviço de Proteção Civil Moderno, Eficiente, Eficaz e Participativo
1. Esta visão é sustentada pelos objetivos de:                       

a. Aumentar a cultura de Proteção Civil da População da RAM
b. Aperfeiçoar as capacidades de Comando, Controle e Comunicações (C3) das ações de 

Proteção Civil
c. Prestar socorro eficaz e eficiente em todas as suas dimensões adequado à RAM
d. Reforçar a capacidade de prevenção e preparação da população e dos agentes de proteção civil 

através do fortalecimento da formação, sensibilização, articulação e coordenação.
2. Esta visão e objetivos devem estar assentes em 5 pilares fundamentais:

a. Aumentar a cultura de proteção civil da população da RAM;
b. Reforço operacional dos corpos de bombeiros; 
c. Aperfeiçoar as capacidades de Comando e Controle das ações de Proteção Civil;
d. Emergência Pré-hospitalar de referência a nível nacional / internacional;
e. Reforçar a capacidade de prevenção e preparação dos agentes de proteção civil através do 

fortalecimento da articulação e coordenação.
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Victor manuel martins soares Prior

Diretor do observatório meteorológico do Funchal

NoTA BIoGRáFICA

•	 Licenciatura: Física, Ramo de Física da Atmosfera (Universidade de Aveiro);
•	 Pós-Graduação: Gestão do Ambiente (Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária);
•	 Mestrado: Ciências Geofísica - Especialização em meteorologia (Faculdade de Ciências da Univ. de Lisboa);
•	 Doutoramento: Física - TEMA: Estrutura termomecânica da baixa troposfera associada ao regime de brisas 

em Portugal Continental (Universidade de Aveiro);

•	 Meteorologista de profissão (desde 1988 – INMG/IM/IPMA);
•	 A atividade profissional centrou-se nas áreas da Formação, Redes de Observação Meteorológica e Previsão 

Numérica;
•	 Tem participado na implementação e modernização contínua das redes nacionais de observação 

meteorológica: Superfície, Altitude, Trovoadas e Radar;
•	 Foi coordenador do Centro de Processamento e Previsão Numérica;
•	 Diretor do Observatório Meteorológico do Funchal, desde 2008.
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AS MELHORIAS NOS SISTEMAS DE OBSERVAÇÃO, VIGILÂNCIA E PREVISÃO NA RAM, 
APÓS O TEMPORAL DE 20 DE FEVEREIRO DE 2010

Vitor Prior
Observatório Meteorológico do Funchal (Portugal)  

victor.prior@ipma.pt

Paulo Narciso
Observatório Meteorológico do Funchal (Portugal)  

paulo.narciso@ipma.pt

João Rio
Observatório Meteorológico do Funchal (Portugal)  

joao.rio@ipma.pt

Resumo

Na sequência de episódios de precipitação forte em finais de 2009 e durante o ano de 2010, em particular da 
bem conhecida tempestade que assolou a Ilha da Madeira no dia 20 de fevereiro de 2010, reconheceu-se desde 
logo que seria indispensável reforçar a observação meteorológica na Madeira, em particular a rede de estações 
meteorológicas automáticas (EMAs).
No dia 20 de fevereiro de 2010, o Arquipélago da Madeira contava com 9 EMAs, das quais 2 tinham sido 
instaladas em 2009 (Caniçal e Santa/Lombo da Terça). Hoje o Arquipélago da Madeira conta com 21 EMAs as 
quais permitem acompanhar em tempo real (hora a hora) o estado do tempo, em particular no que se refere a 
episódios de precipitação forte, temperatura do ar e vento.
Atendendo à ausência de observações no mar, reconheceu-se também que seria indispensável a instalação de um 
radar meteorológico e de uma rede de detetores de trovoadas que permitissem, atempadamente e por observação 
remota, diagnosticar e acompanhar a evolução do estado do tempo, particularmente no que se refere à precipitação.
Assim, com o apoio financeiro de projetos, submetidos ao POSEUR, foi possível a instalação de um radar 
meteorológico de dupla polarização durante o ano de 2017, tendo entrado em funcionamento operacional no 
dia 1 de janeiro de 2018, a instalação, em meados de 2019, de um novo sistema de observação em altitude que 
permite a utilização de radiossondas de última geração e ainda, a instalação de uma rede de detetores de trovoadas 
durante o ano de 2019, a qual se encontra em fase pré-operacional, mas cuja entrada em funcionamento 
operacional está prevista para meados de março de 2020.
Acresce que a ilha da Madeira apresenta características únicas em Portugal, devido ao facto de ter dimensões 
relativamente reduzidas, apresentar uma montanha com uma altitude máxima da ordem dos 1850 m, declives 
muito acentuados e ainda, uma orientação perpendicular à circulação predominante de norte/nordeste. 
Neste contexto, os modelos numéricos de previsão do tempo apresentam algumas limitações, as quais advêm, 
nomeadamente, da representação simplificada da topografia da ilha. Deste modo, todos os sistemas de 
observação referidos permitiram melhorar os desempenhos dos modelos do ECMWF e AROME para a região 
da Madeira, assegurando, por exemplo, a diminuição dos erros de previsão de parâmetros junto à superfície como 
a temperatura, humidade relativa e vento, bem como o acompanhamento das zonas onde ocorre precipitação, 
na qual se inclui a queda de neve.
Outro projeto relevante e transversal, financiado pelo POSEUR, e em implementação no IPMA/sede, consiste 
num novo Sistema de Visualização Integrada de informação meteorológica que permitirá aos meteorologistas que 
têm a seu cargo a vigilância e previsão do estado do tempo em todo o território nacional, melhorar a qualidade 
dos serviços prestados à população em geral, aos órgãos de comunicação social e à Proteção Civil, no que se refere 
essencialmente à segurança de vidas e bens, designadamente em situações de elevada perigosidade meteorológica.
Uma análise geral ao que tem sido feito na RAM e a nível nacional permite-nos reconhecer que houve 
melhorias significativas nos meios de observação e da previsão, para além da reformulação da emissão de avisos 
meteorológicos no Arquipélago da Madeira que, em princípio, nos podem deixar mais seguros, embora não 
possa ser posta de parte a elevada vulnerabilidade aos fenómenos extremos, já vividos e que com certeza estarão 
associados às alterações climáticas, bem visíveis pelo aumento da temperatura média do ar, ondas de calor mais 
frequentes e alteração substancial dos padrões de precipitação e do vento.
Agradecimento:
Portugal 2020, POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

Jorge marques
Observatório Meteorológico do Funchal (Portugal)  

jorge.marques@ipma.pt
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Rodrigo Proença de oliveira

Professor e investigador no Instituto superior Técnico da universidade de Lisboa

NoTA BIoGRáFICA

Engenheiro Civil pelo Instituto Superior Técnico e doutorado em Engenharia Civil e do Ambiente pela Cornell 
University, E.U.A. É professor e investigador no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e 
consultor da área de Ambiente e Recursos Hídricos na Bluefocus.
Assume ainda funções de secretário do Conselho da Região Hidrográfica do Tejo e do Oeste. Há mais de 30 
anos que desenvolve a sua atividade na área da hidrologia, incluindo avaliação do risco de cheias, e da gestão 
e do planeamento de recursos hídricos, tendo participado num grande número de projetos nestes domínios, 
nomeadamente em Portugal, Brasil, Cabo Verde e Moçambique.
Dedica um interesse muito especial sobre os desafios colocados pelas alterações climáticas, sendo atualmente 
membro do comité científico da Estratégia Nacional de Adaptação aos Impactos das Alterações Climáticas. Foi 
co-coordenador dos dois Estudos de Avaliação do Risco de Aluviões na Madeira.
Ao longo da sua carreira trabalhou no Laboratório Nacional de Engenharia Civil e no Instituto da Água, e 
lecionou na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, na Universidade de Coimbra 
e na Universidade da Beira Interior. Foi Presidente da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos durante 2 
anos e membro dos seus órgãos diretivos durante 8 anos. 

Conferencistas



43

XIII encontro Nacional de Riscos
“Madeira Região Resiliente”

Museu da Electricidade - Casa da Luz  |  Funchal, 17 e 18 de fevereiro de 2020

CONTRIBUTOS PARA UMA ESTRATÉGIA INTEGRADA DE 
GESTÃO DO RISCO DE CHEIAS E DE ALUVIÕES

Rodrigo Proença de oliveira
CERIS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa(Portugal)  

rodrigopoliveira@tecnico.ulisboa.pt

Resumo

As condições naturais da Madeira implicam a convivência com o risco de cheias e de aluviões. A gestão desse 
risco exige uma abordagem integrada que inclui um ordenamento do território eficaz, complementado com 
intervenções estruturais em locais onde o risco é maior e não pode ser significativamente reduzido por outras 
vias e, ainda, um sistema de previsão, alerta e gestão das emergências que venham a ocorrer. A concretização 
desta abordagem exige a integração de iniciativas de várias instituições, nomeadamente na área do licenciamento 
e da gestão do território, da monitorização, da previsão meteorológica e da modelação dos processos hidrológicos 
e de transporte de material sólido. 
Tendo em conta a complexidade do problema, os desafios decorrentes da necessidade de coordenar um vasto 
número de atores e de iniciativas e as lacunas de conhecimento que ainda persistem, esta solução deverá ser 
executada de forma faseada, por forma a ganhar experiência e conhecimento em cada etapa do processo e 
assegurar que os investimentos realizados são remuneradores. A investigação aplicada tem um papel fundamental 
no acompanhamento do processo, no aprofundamento do conhecimento e na identificação de soluções que 
respondam diretamente aos desafios identificados.
Aproveitando as suas condições naturais, o conhecimento adquirido no estudo destes fenómenos, a  Região 
Autónoma da Madeira pode promover uma parceria de longo prazo entre entidades de investigação, agências 
governamentais e agentes de proteção civil e constituir-se como uma referência nesta área. A comunicação 
procura caracterizar as várias áreas de trabalho, realçar as suas sinergias e o identificar o contributo que as 
entidades de investigação podem dar para a concretização deste conceito.
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João Alfredo Ferreira dos santos

Professor Coordenador do Instituto superior de engenharia de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa

NoTA BIoGRáFICA

Licenciado em Engenharia Civil (IST), 1986
Mestre em Engenharia Mecânica (IST), 1993
Doctor of Philosophy (Applied Mathematics, UBristol), 1999
Especialista em Hidráulica e Recursos Hídricos da Ordem dos Engenheiros, 2009
Investigador Auxiliar do LNEC no núcleo de Portos e Estruturas Marítimas 1999-2010
Professor Coordenador do ISEL, desde 2010
Coordenador do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Engenharia Civil do ISEL, entre 2010 
e 2014
Presidente da Área Departamental de Engenharia Civil do ISEL, desde 2014
Coordenador da Especialização em Hidráulica e Recursos Hídricos da Ordem dos Engenheiros, desde 2016.
Orientou três trabalhos de doutoramento e duas dezenas de trabalhos finais de mestrado. Coordenou 
seis projetos de investigação com financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia ou da Agência 
de Inovação.
É autor ou co-autor de mais de 40 publicações.
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O PAPEL DA ENGENHARIA NA PROTEÇÃO DO TERRITÓRIO E DAS SUAS GENTES

João Alfredo Ferreira dos santos
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa

Ordem dos Engenheiros (Portugal)  
jasantos@dec.isel.ipl.pt

Resumo

A concentração das populações em aglomerados urbanos levou à necessidade de criação de um conjunto de 
infraestruturas, usualmente designadas por infraestruturas críticas, que garante não só a salubridade das condições 
de vida nesses aglomerados, redes de abastecimento de água potável e de drenagem de águas residuais domésticas 
e pluviais, mas também a mobilidade dos habitantes e o abastecimento de bens essenciais à sobrevivência das 
populações, redes de estradas, aeroportos e portos. 
Atualmente, mais importante que assegurar a resistência do aglomerado urbano a um eventual invasor, 
importa garantir a sua sobrevivência a catástrofes naturais, nomeadamente acontecimentos meteorológicos 
extremos e terramotos. Em rigor, face ao carater aleatório destas solicitações, o que pode tornar proibitiva 
a definição de uma solução capaz de resistir a tudo, pretende-se que, uma vez terminadas essas solicitações 
extremas, eventuais estragos causados pelas mesmas não impeçam o restabelecimento, em tempo útil, das 
atividades normais da população.
Embora esta capacidade para voltar a funcionar de forma aceitável dependa da própria organização social dos 
aglomerados urbanos, há componentes fundamentais que resultam de atividades de engenharia. Pretende-se 
com esta comunicação rever o enquadramento da gestão de risco definido em normas internacionais, bem 
como as ferramentas e procedimentos disponíveis para avaliação do risco associado a infraestruturas críticas. 
Apresentar-se-ão exemplos ao nível de projeto, operação e manutenção de infraestruturas com um viés para o 
controlo de cheias urbanas e de infraestruturas de transporte marítimo.
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manuel António marques madama de sousa Filipe

Presidente do Conselho Diretivo do Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza, IP-RAm

NoTA BIoGRáFICA

Licenciado em Engenharia Florestal pela U.T.A.D. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, desde 1997.
Trabalhou na Direcção Regional de Florestas desde Junho de 1998, integrando os quadros desta instituição, 
desempenhando inicialmente as funções de Técnico Superior, passando desde Setembro de 2005 a desempenhar 
a função de Dirigente de 1º grau - Director de Serviços.
Enquanto técnico foi projectista de diversos projectos na área floresta e desenvolveu diversos trabalhos 
principalmente na área de Sistemas de Informação Geográfica, tendo durante este período frequentado 
diversos cursos em temas específicos nesta área como Microstation, RIS/ORACLE, MGE, ODBC –Openig 
DataBase Connectivity, MGA – Análise Temática com Vectores e Topologia em MGE  e IRAS, Base de 
Dados com SQL, Protocolo TCP/IP, GeoMedia, Geomedia Pro – Estruturação e Edição de Entidades SIG 
com GeoMedia e em Acess.
Como dirigente possuiu diversas atribuições, designadamente responsabilidades na área dos viveiros florestais 
públicos da RAM, nas áreas da florestação, na prevenção da floresta contra incêndios, na área da fitossanidade 
florestal, no licenciamento de corte de árvores, na área da utilização recreativa da floresta, na área da cinegética, 
silvo pastorício entre outras. Dirigiu uma vasta equipa de funcionários que ultrapassa a centena entre dirigentes 
de 2º grau, técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais.
A partir de 11 de agosto de 2016 com a criação do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza IP RAM 
passa a exercer o cargo de diretor de serviços de Gestão Florestal e Bio(geo)diversidade.
Desde Dezembro de 2016 e até à presente data é o Presidente do Concelho Diretivo do Instituto de Florestas e 
Conservação da Natureza IP RAM.
Possui o curso em Exploração Florestal, Formação de Formadores, Liderança e Dinâmica de Grupos, Curso 
Geral de Protecção Civil, FORGEP – Programa de Formação em Gestão Pública para Dirigentes CAGEP - 
Curso Avançado de Gestão Pública para Titulares de cargos de direção superior da administração pública. É 
ainda Inspetor Fitossanitário Florestal.
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O PAPEL DO IFCN, IP-RAM NA MITIGAÇÃO DOS RISCOS NATURAIS

manuel Filipe
Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza, IP-RAM (Portugal)  

manuel.filipe@madeira.gov.pt

Resumo

A proteção da floresta contra fenómenos meteorológicos extremos reveste-se de primordial importância, pelas 
implicações económicas, sociais, ecológicas e paisagísticas, com maior impacto numa Região Insular, isolada, 
com território exíguo e dependência do exterior, e que apresenta condicionantes na sua capacidade adaptativa, 
sendo particularmente vulnerável aos impactes das alterações climáticas.
A erosão hídrica e as cheias constituem um grave problema na RAM, cuja frequência e magnitude urge mitigar. 
Estes fenómenos resultam de uma combinação de fatores como sejam a orografia da Região, o tipo de solos, a 
tipologia de coberto vegetal e as características da malha urbana e da rede de infraestruturas.
Neste sentido, importa definir medidas de gestão que promovam as taxas de infiltração de água no solo e o 
controlo do escoamento superficial, de modo a reduzir os riscos de erosão e de cheias na Região. A observação 
destas medidas favorecerá, portanto, a sustentabilidade das atividades económicas e a conservação do ambiente, 
permitindo ainda a redução de danos de natureza material e humana. Deste modo, a ação do Instituto de 
Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN -IP RAM) visa promover a mitigação destes impactos 
tendo para tal efeito executado, ao longo dos últimos anos, projetos que visam a rearborização e beneficiação dos 
espaços florestais, localizados a montante da malha urbana.
As intervenções realizadas privilegiaram os locais de elevado risco de erosão ou de cheias, tendo-se optado por 
composições florestais que promovam a infiltração da água, reduzam o escoamento superficial e possuam uma 
elevada capacidade de proteção do solo, reduzindo assim o risco de cheias e de erosão dos solos.
Para além do referido, o fenómeno que tem, igualmente, vindo a gerar, ao longo das últimas décadas, elevados 
prejuízos materiais e ambientais na RAM são os incêndios florestais. Assim a ação do IFCN, IP-RAM visa 
promover a adoção de medidas de silvicultura preventiva, gestão ativa de combustíveis, alteração da paisagem 
através da constituição de núcleos de vegetação com espécies de caráter higrófilo. O aumento da vigilância aos 
incêndios florestais com utilização de novos métodos de vigilância, a sensibilização e a formação da População 
são abordagens que tem sido implementadas pelo IFCN-IP RAM e que podem contribuir para uma gestão 
eficaz do território. 
A globalidade destas ações objetiva no aumento da resiliência a perturbações devastadoras, como são os grandes 
incêndios e as aluviões com maior adaptabilidade às alterações climáticas.
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Luís manuel Ramada Pereira Vale

Adjunto da Direção Clínica para a formação do serviço de saúde da Região Autónoma da madeira, e.P.e.. 
Assistente Graduado da Anestesiologia do serviço de saúde da Região Autónoma da madeira, e.P.e..

NoTA BIoGRáFICA

Degree in Medicine from ICBAS, Oporto University, 1994.
Senior Consultant in Anaesthesiology since 2015; Specialist since 2002
Emergency Medicine Proficiency by Portuguese Medical Association
Responsible in Hospital Nélio Mendonça, Madeira Island, for the following areas:

- Anaesthesiology for Cardiothoracic Surgery and for Remote areas;
- Committee for the Reduction of the Waiting List of surgery in Madeira.

Advanced and Basic Life Support Instructor in SESARAM and for General Practice doctors, Madeira,
SESARAM
Responsible for the Disaster Chapter in Madeira International Disaster Training Center - MIDTC,
SESARAM
MRMI Instructor since 2011, Slovenia, ESTES-IATSIC
Pre-Hospital Medical Team Staff Member since 1999
DATC Instructor since 2012; Member of National Board of DATC.
Member of the Regional Coordination Center for Emergency and Disaster since 2012, Civil
Protection, Madeira Island.
Invited Assistant of Anatomy in Madeira’s University Medical School (UMA/MIM).
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CONTRIBUTO DA FORMAÇÃO MRMI PARA A ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA 
EM SITUAÇÕES DE EXCEÇÃO

Luís manuel Ramada Pereira Vale
Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. (Portugal)  

lmrpvale@gmail.com

Resumo

A catástrofe natural que assolou o arquipélago da Madeira em 2010 evidenciou a necessidade de várias 
instituições da Região procurar uma formação reconhecida internacionalmente no Ensino e Treino em 
Catástrofe. Essa formação veio da Escandinávia, Medical Response to Major Incidents - MRMI, criada pelo 
Prof. Sten Lennquist, ex-Presidente da ESTES, sociedade europeia onde está subsidiado o Board Internacional 
do MRMI.
Na Madeira, um grupo de médicos e enfermeiros do SESARAM fazem a formação em 2010 e procuram desde 
logo alargar o leque de formadores na área, a nível regional e nacional, sendo hoje o grupo de instrutores 
constituído por profissionais de diversas áreas do socorro, reconhecidos internacionalmente. Com uma 
periodicidade bi-anual e com várias deslocações ao Continente e Açores, de norte a sul, num total de 21 
cursos, mais de 1500 agentes de várias entidades da resposta, das mais variadíssimas áreas profissionais, tiveram 
formação em catástrofe, procurando-se munir estes profissionais de conhecimentos básicos a aplicar na resposta 
multidisciplinar desejada em situações de exceção. 
O lema “ Treinar mais, para fazer melhor” é uma verdade indiscutível, na tentativa de todos usarem uma mesma 
linguagem no manuseio da Catástrofe, tornando assim o MRMI numa possível metodologia de Treino, adotada 
a nível regional e nacional, na sua perfeita simbiose com a política de socorro nacional.
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Moderador

sérgio da silva Lopes

Diretor dos serviços de Hidráulica Fluvial da secretaria Regional de equipamentos e Infraestruturas

NoTA BIoGRáFICA

Sérgio da Silva Lopes nasceu no Funchal em 1979. Licenciou-se em Geografia na variante de Geografia Física 
e Ordenamento do Território pela Universidade de Lisboa, em 2003. Concluiu o mestrado em Geografia, na 
área de especialização em Clima e Sociedade pela Universidade de Lisboa, em Fevereiro de 2008, com a tese: 
“Regimes dos ventos estivais no Funchal e sua influência nos padrões térmicos”. Finalizou o seu Doutoramento 
em 2015 no ramo de Geografia, especialidade de Geografia Física, com a tese intitulada: “Clima e Ordenamento 
do Território no Funchal”, no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.      
De 2005 a 2013 exerceu a sua atividade no Laboratório Regional de Engenharia Civil da Madeira, nomeadamente 
no Departamento de Hidráulica e Tecnologias Energéticas. Em 2013 foi designado para Diretor dos Serviços de 
Hidráulica Fluvial, onde se mantém a exercer funções.
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Helena Pinheiro de Azevedo

Presidente da Comissão Diretiva do PoseuR – Programa operacional sustentabilidade e eficiência no 
uso de Recursos

NoTA BIoGRáFICA

Licenciada em Gestão e Administração de Empresas, Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica 
de Lisboa, 1983. Pós-graduação “Transporte Aéreo, Aeroportos e Navegação Aérea”, Instituto Superior de 
Transportes, 2001.
Ações de formação específicas em domínios que envolvem a coordenação e gestão dos fundos comunitários, 
realizadas por entidades nacionais e comunitárias, 2002-2019.
Gestora e Presidente da Comissão Diretiva do Programa Operacional Temático Valorização do Território 
(POVT) do QREN, 2007-2014
Gestora do “Programa Operacional da Cultura” do QCA III, 2002-2007.
Assessora do Conselho de Administração da NAER, Novo Aeroporto S. A., 2000-2002.
Secretária-Geral do Ministério da Cultura, com responsabilidades ao nível da gestão orçamental, recursos 
humanos e patrimoniais, 1998-2000.
Responsável pela gestão da componente Cultura da Intervenção Operacional “Turismo e Património Cultural” 
do QCA II, 1998-2000.
Adjunta do Ministro da Cultura para a área económica e financeira e coordenação orçamental, 1998.
Inspetora de Finanças da Inspeção-Geral de Finanças, 1991-1997.
Técnica Superior do Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola — INGA, na área do controlo às 
ajudas comunitárias do domínio das agroindústrias, 1990-1991.
Chefe do Setor de Organização e Informática do Instituto de Ação Social de Macau, 1987-1989.
Docente da disciplina de Contabilidade Financeira no Instituto de Estudos Superiores de Contabilidade, 1992-2002.
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APOIOS COMUNITÁRIOS PARA O REFORÇO DA RESILIÊNCIA NA RAM

Helena Pinheiro de Azevedo
POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (Portugal)  

helena.azevedo@poseur.portugal2020.pt

Resumo

O Programa Operacional para Sustentabilidade e Uso Eficiente de Recursos (PO SEUR) apoia a prevenção e 
gestão de riscos naturais na Madeira, numa perspectiva sistémica e estrutural, ajudando a reforçar a resiliência 
da ilha com intervenções para reduzir vulnerabilidades em áreas críticas. Trata-se de um programa nacional com 
responsabilidades em três eixos estratégicos - 1) transição para uma economia de baixo carbono, 2) prevenção 
de riscos e adaptação às alterações climáticas e 3) eficiência no uso de recursos. Durante a fase de programação 
do Portugal 2020, a Madeira foi assumida como uma prioridade para a prevenção de riscos, em parte devido às 
vulnerabilidades expostas pela catástrofe de 2010. Foram realizadas avaliações de riscos, listadas prioridades de 
investimento e os projetos foram desenvolvidos e submetidos a cofinanciamento.
No período 2014-2019, 36 projetos de elevada complexidade técnica, foram aprovados em quatro domínios 
específicos:

•	 12 projetos para regularização de ribeiras e prevenção de inundações;
•	 11 projetos de prevenção de derrocadas e controlo de movimentos de massa em vertente;
•	 6 projetos de prevenção de incêndios florestais;
•	 7 projetos com foco no planeamento e monitorização;

Esses 36 projetos aprovados tiveram um investimento global de 147 milhões de euros, com a contribuição do 
Fundo de Coesão de 120 milhões de euros, representando um investimento em larga escala na proteção da 
população. No que respeita a indicadores principais, foram alcançados os seguintes números:

•	 População beneficiada com medidas para proteção de riscos de inundações – 199 000 habitantes;
•	 Linhas de água intervencionadas - 6800 m;
•	 População beneficiada com medidas para a prevenção de incêndios – 262 300 habitantes;
•	 Operacionais equipados com equipamentos de proteção individual - 737 unidades;
•	 Aquisição de Veículos para Proteção e Resgate - 52 Unidades;
•	 Área do território onde os riscos foram reduzidos ou mitigados - 453 ha.

Os riscos relacionados com inundações, derrocadas ou incêndios florestais estão a ser significativamente 
reduzidos em locais críticos, incluindo a proteção de infra-estruturas estratégicas. A ilha e as comunidades 
estão a adaptar-se para lidar com os riscos naturais intensificados pelas mudanças climáticas, no sentido de 
impedir novas catástrofes. Graças à União Europeia, através do financiamento do Fundo de Coesão, a Madeira 
está a tornar-se uma região mais resiliente. Trabalhamos em estreita colaboração com muitas instituições que 
participam neste encontro e foram responsáveis pela implementação dos projetos no terreno.
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Xavier Romão

Professor Auxiliar do Dep. de engenharia Civil da Faculdade de engenharia da universidade do Porto

NoTA BIoGRáFICA

É engenheiro civil e Professor Auxiliar do Departamento de Engenharia Civil (Secção de Estruturas) da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). Desenvolve atividade científica na área da avaliação 
do risco para múltiplos perigos (incluindo em construções históricas e patrimoniais) e na área da análise da 
segurança estrutural de construções existentes. É vice-presidente do Comité Internacional para a Preparação 
para o Risco (ICORP) do ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) e membro da Direção 
da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica. É Membro Especialista do Grupo de Trabalho “Disaster Loss 
Data in the EU“ e participou em 4 missões técnicas de reconhecimento pós-sismo (L’Aquila, Itália, 2009; Lorca, 
Espanha, 2011; Emilia-Romagna, Itália, 2012; Catmandu, Nepal, 2015).
Foi docente nos cursos “Prevenção de Riscos para sítios do Património Mundial dos PALOP“ promovidos 
pela Ecole du Patrimoine Africain-EPA em cooperação com o African World Heritage Fund, a UNESCO, o 
ICCROM e o Nordic World Heritage Foundation em 2014 (Moçambique) e 2015 (Cabo Verde), no “Workshop 
on Emergency Stabilisation and Salvage of Heritage Structures” que foi parte do “ICCROM-ICOMOS-ICOM-
SMITHSONIAN Project on First Aid To Cultural Heritage For Recovery And Risk Reduction”, em 2015 (Nepal) e 
no curso “Emergency Response to Cultural Heritage at Risk - ERCH 2018” em 2018 (Albânia).
É coautor de mais de 150 publicações na área da engenharia sísmica, da análise de risco, em particular em 
património cultural, e da gestão de informação, em atas de conferências e revistas nacionais e internacionais de 
referência. Participou em vários projetos de investigação nacionais e internacionais na área do comportamento 
sísmico de estruturas, do risco e da reabilitação estrutural. Foi coorganizador de vários seminários e conferências 
nas temáticas da reabilitação, do risco e da engenharia sísmica.
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A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO SOBRE OS IMPACTOS DAS CATÁSTROFES. 
UM ENQUADRAMENTO NO ÂMBITO DO PROJETO EUROPEU LODE

Xavier Romão
Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto (Portugal)  

xnr@fe.up.pt
esmeralda Paupério

Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto (Portugal)  
pauperio@fe.up.pt

Resumo

A redução do risco de catástrofe está entre os principais objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável da ONU e está na base do Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 
2015-2030 (QSRRC) que defende uma gestão de riscos baseada na ciência e em informação robusta. Neste 
sentido, o progresso alcançado nas quatro prioridades do QSRRC deve ser monitorizado com base num sistema 
de indicadores que refletem os impactos das catástrofes. Além destas políticas, o Mecanismo de Proteção Civil 
da União Europeia obriga os Estados Membros a realizar avaliações de risco regulares que deverão prever os 
impactos expectáveis em vários setores da sociedade considerando, igualmente, as perdas sofridas no passado de 
forma a, por exemplo, validar os modelos utilizados nas referidas previsões. Estes exemplos ilustram o facto das 
políticas e dos instrumentos utilizados para a gestão do risco catástrofe serem cada vez mais desenvolvidos com 
base em critérios que, entre outros aspetos, requerem dados e informação de boa qualidade sobre os impactos 
das catástrofes (i.e. danos e perdas). 
Neste contexto, apresentam-se os objetivos e as atividades do Projeto Europeu LODE - Loss Data Enhancement 
for DRR and CCA management, atualmente em curso, que aborda os temas da recolha, armazenamento e 
organização de dados relacionados com perdas e danos na sequência de catástrofes. Além de focar a importância 
destes dados para a análise, a modelação e a avaliação de riscos, o projeto pretende também contribuir para 
encorajar a partilha de dados entre os atores políticos e as partes interessadas envolvidos na sua recolha de modo 
a sustentar o desenvolvimento de políticas de mitigação dos riscos. Neste sentido, será focado um dos casos de 
estudo do projeto que aborda os impactos da aluvião da Madeira de 2010. 
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José Alberto de Faria e Pimenta de França

Diretor do Laboratório Regional de engenharia Civil

NoTA BIoGRáFICA

Engenheiro Civil Engenheiro Civil com 35 anos de atividade em diversos domínios da engenharia, acumulou 
experiência na área da gestão integrada dos setores públicos das águas e dos resíduos em todas as suas vertentes 
de natureza organizacional, financeira, técnica e operacional.
Participou, em 1990, na instalação e gerência do Instituto de Gestão da Água da Região Autónoma da Madeira, 
transformado em 1999 na sociedade anónima de capitais públicos IGA – Investimentos e Gestão da Água, S.A., 
sociedade que presidiu até 2009.
Participou na criação do grupo empresarial de capitais exclusivamente públicos constituído pelas sociedades 
IGA – Investimentos e Gestão da Água, S.A., VALOR AMBIENTE – Gestão e Administração de Resíduos da 
Madeira, S.A., IGH – Investimentos e Gestão Hidroagrícola, S.A., IGSERV – Investimentos, Gestão e Serviços, 
S.A. e ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A., que em 2014 incorporou as restantes sociedades, tendo 
exercido a presidência dos respetivos conselhos de administração até 2015,
Assumiu, no final de 2015, a direção do Laboratório Regional de Engenharia Civil, órgão executivo da 
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas do Governo Regional da Madeira, função que exerce 
até à presente data.
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SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO E DE ALERTA DE RISCOS NATURAIS

José Alberto de Faria e Pimenta de França
Laboratório Regional de Engenharia Civil (Portugal)  

apimenta@lrec.pt

Resumo

As aluviões, eventos imprevisíveis a longo prazo, associam-se a padrões de precipitação anómala em conjugação 
com a mobilização de grandes quantidades de material sólido, por vezes agravada pela fragilidade dos solos após 
destruição de coberto vegetal na sequência de incêndios florestais, pelo que a eficácia de qualquer sistema de 
monitorização e de alerta obriga a interpretação, em tempo real, de um conjunto de variáveis climatológicas, 
hidráulicas, geológicas e de ordenamento florestal de difícil correlação.
A vulnerabilidade da ilha da Madeira fenómenos aluvionares em condições climatéricas extremo e a necessidade 
da informação atempada às populações justificou a investigação aplicada, o desenvolvimento tecnológico e a 
implementação de um sistema de monitorização de alerta de riscos naturais baseado na vigilância contínua 
das condições meteorológicas da ilha da Madeira e do comportamento das bacias hidrográficas, incluindo a 
avaliação do risco de instabilidades geológicas em função de características dos solos e do respetivo grau de 
proteção.
À simplicidade concetual do sistema contrapõe-se a complexidade da sua implementação tendo em conta a 
dificuldade da correta identificação dos fatores que contribuem para essas ocorrências, da constituição de redes 
para recolha e transmissão, em tempo real, de um conjunto de dados geofísicos que interessam à quantificação 
do risco, do desenvolvimento de modelos geoespaciais, geoestatísticos e numéricos adequados ao objetivo 
preconizado e do estabelecimento de protocolos de cooperação entre entidades com responsabilidades em 
matéria de gestão de riscos, entre outras ações não menos relevantes.
Com o cofinanciamento europeu foram adquiridos e instalados, na ilha da Madeira, unidades multiparamétricas 
para monitorização e medição em tempo real das variáveis geofísicas que interessam à análise do risco a exemplo 
de estações meteorológicas para renovação e ampliação da rede regional de recolha de dados climatológicos, 
de sensores de níveis de água e do grau de saturação de solos, de sismógrafos e de câmaras de vídeovigilância, 
incluindo um protótipo para deteção e georreferenciação, em tempo real, de focos de incêndio florestal.
Foi desenvolvida uma aplicação informática que apresenta, numa escala qualitativa, os principais indicadores 
relativos à probabilidade da ocorrência de situações de risco meteorológico, hidráulico ou geológico em qualquer 
ponto da ilha da Madeira, sendo certo que o alerta à população será sempre da competência das entidades com 
responsabilidades específicas nesta matéria.
A parte do sistema respeitante à avaliação dos riscos meteorológicos e geológicos está parcialmente concluída, 
prevendo-se que em 2020 estejam reunidas as condições para que, com as entidades regionais em matéria de 
segurança da população, possam ser estabelecidos protocolos de entendimento e de operação relativamente à 
receção e tratamento de dados, à cedência de informação, à manutenção de redes de monitorização de variáveis 
geofísicas, à vigilância remota e à emissão de alerta à população.
A solução de monitorização e de alerta de riscos naturais, que integra o conjunto de medidas não estruturais 
preconizadas no estudo de avaliação do risco de aluviões na ilha da Madeira desenvolvido na sequência da 
intempérie de 20 de fevereiro de 2010, não tem paralelo no restante território regional.
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Rui Tiago Fernandes marques 
Presidente da Direção do Centro de Informação e Vigilância sismovulcânica dos Açores

NoTA BIoGRáFICA

É Licenciado em Geologia (ramo científico) pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (2002), Mestre em 
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MOVIMENTOS DE VERTENTE NOS AÇORES: 
IMPACTE, AVALIAÇÃO E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DO RISCO

Rui Tiago Fernandes marques
CIVISA - Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores

 Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos, da Univ. dos Açores (Portugal)  
rui.tf.marques@azores.gov.pt

Resumo

Face ao enquadramento geográfico e geodinâmico, o arquipélago dos Açores é afetado por diversos perigos 
naturais, nomeadamente sismos, erupções vulcânicas, fenómenos de desgaseificação difusa, cheias, movimentos 
de vertente e tsunamis. 
De entre os vários perigos naturais, os movimentos de vertente têm um impacte socioeconómico muito relevante 
desde o povoamento dos Açores, em meados do séc. XV, com especial incidência na ilha de São Miguel. 
Veja-se, por exemplo, a escoada de detritos desencadeada pelo sismo de 22 de outubro de 1522, que provocou 
a destruição de Vila Franca do Campo, então capital e principal local de trocas comerciais na região,  
itimando 5.000 pessoas.
Desde o início do séc. XX foram inventariados centenas de movimentos de vertente, maioritariamente 
desencadeados por precipitação intensa, responsáveis por centenas de vítimas mortais, feridos e desalojados e 
elevado impacte socioeconómico. Destaca-se o evento de 31 de outubro de 1997, desencadeado por precipitação, 
que causou 29 vítimas mortais, 36 habitações destruídas e 114 desalojados, tendo sido contabilizados 21,3 M€ 
de danos diretos e indiretos.
Desde o início do séc. XXI têm sido canalizados esforços no sentido de avaliar o risco de movimentos de vertente 
à escala regional e local, cujos resultados têm sido paulatinamente integrados em vários instrumentos de gestão 
territorial e planos de emergência. Por forma a mitigar o risco, têm sido implementados vários programas 
de monitorização, recorrendo à monitorização meteorológica, cinemática, inclinométrica e piezométrica, e 
desenvolvidos sistemas de alerta e alarme para apoio à tomada de decisão pelos organismos governamentais e 
de proteção civil.
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DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA REABILITAÇÃO DE CORREDORES FLUVIAIS 
EM SITUAÇÕES DE RISCO DE CHEIA. CASOS PRÁTICOS EM PORTUGAL COM 

APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES NATURAIS (NBS)

Pedro Teiga
Engenho e Rio, Unipessoal Lda (Portugal)  

pteiga@gmail.com

Resumo

Os rios são um espaço preferencial de origem de água desde os tempos imemoriais. A quantidade e qualidade da 
água disponível para as várias utilizações antrópicas são crescentes e criam múltiplos conflitos a nível económico, 
social, ecológico. Por outro lado, as alterações climáticas apresentam novos desafios à gestão dos recursos hídricos 
com agravamento da frequência e intensidade dos eventos extremos de cheias, secas (incêndios) e perdas de 
biodiversidade, que requer uma abordagem integrada e multidisciplinar na prevenção e na implementação dos 
protocolos de prevenção, atuação durante e após eventos.
A gestão dos recursos hídricos requer uma abordagem específica que permita dar cumprimento aos requisitos 
legais estabelecidos através da implementação de projetos inovadores e acompanhamento de casos de 
estudo piloto, de modo a assegurar a sustentabilidade efetiva incluindo a melhoria da consciencialização e 
responsabilidade ambiental da comunidade.
A presente comunicação tem como principais objetivos apresentar: o conceito, desafios e oportunidades de 
processo de reabilitação fluvial integrado; etapas de atuação em situações de acidentes (poluição) ou eventos 
extremos de cheias e secas (incêndios); resultados de projetos de reabilitação fluvial implementados em contexto 
urbano (rib. da Granja - Porto, rib. de Carnide – Pombal, rio Uima – Sta Maria da Feira, rio Este-Braga), 
Esposende (SIDESP - Canal naturalizado) e os principais resultados das intervenções após-incêndios de 2017 
(50 municípios); Apresentar principais vantagens/limitações da utilização de soluções naturais (NBS-Natural 
Base Solution), incluindo as Técnicas de Engenharia Natural em leitos de cheia. Serão ainda apresentados 
exemplos de envolvimento ativo dos decisores, técnicos, projetistas, meio académico e população em geral para 
uma melhoria dos recursos hídricos.
Os resultados da aplicação de soluções naturais são promissores e requerem ser divulgados e aplicados em 
novos contextos.
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