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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.
O XIII Encontro Nacional de Riscos 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.
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p r e fáC I o

A dimensão insular do Arquipélago da Madeira, a que se junta o seu afastamento 

do Continente e o seu território de orografia acidentada, associada a uma pressão 

urbana considerável e sujeita a eventos meteorológicos excecionais, potenciados 

pelas alterações climáticas, obriga a dotar a Região Autónoma de Madeira de meios 

de primeira e segunda intervenção capazes de oferecer uma resposta imediata às 

populações, quando expostas às adversidades do clima e das suas consequências 

sobre o território, bem como a sustentar as operações ao longo do tempo.

Este isolamento atlântico, moldou de uma forma muito significativa o 

carácter dos Madeirenses, a forma de ocupação do território e a perceção sobre o 

mesmo. São muitas as catástrofes registadas que assolaram a Região desde o seu 

povoamento, no século XVI, ceifando vidas e destruindo bens. Essa quase rotina, 

é intrínseca na maneira de ser e de estar do “ilhéu”, que, por um lado, respeita 

e teme a Natureza, mas, por outro, lhe confere a força e a interajuda necessárias 

para enfrentar as adversidades e se reerguer sempre e novamente, quando sujeito 

a estas recorrentes vicissitudes.

Nesse contexto e “roubando-o” aos princípios da Física, surge o conceito de 

Resiliência, que em muito caracteriza a atitude do Madeirense, no seu modo de 

vida, de como moldou o seu território, tão belo como agreste, e resiste e volta a 

moldá-lo sempre que uma nova catástrofe natural se abate sobre si, a sua família e 

os seus bens.

Assim, para a salvaguarda de todos é fundamental determos profissionais 

bem capacitados e apetrechados para uma resposta eficaz e adequada às inúmeras 

situações de emergência e de socorro, com que se deparam no teatro de operações, 

mas essencialmente acresce a premente necessidade da difusão de uma cultura de 

proteção civil junto de toda a sociedade civil.

Cada um de nós é, de per si, um agente de proteção civil. Para este efeito 

contribui o fomento de uma permanente comunicação entre as instituições 

responsáveis pela resposta ao socorro e à emergência, recorrendo a todos os meios 

que temos ao nosso alcance a fim de fazer chegar a informação à população, seja 

ela residente ou visitante. Visando este largo objetivo tem sido necessário adequar 
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a comunicação a todas as faixas etárias, pelo que se recorre a jornais e TV; jogos 

de realidade virtual; sistemas de aviso, através de SMS; desenvolvimento de App’s; 

simpósios e reuniões, etc.

É com esta missão ampla de comunicar o esforço efetuados por todos 

os madeirenses em moldar a Região e resistir aos episódios disruptivos que 

nesta ciclicamente emergem, que surge o interesse de, em parceria com a 

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, promover um 

encontro sobre a Resiliência da Região.

Passada uma década sobre a última grande aluvião que assolou a Ilha da Madeira, 

importa promover um debate alargado entre a Ciência e a Tecnologia, a Academia 

e a Comunidade Educativa, os profissionais de Proteção Civil e a Sociedade Civil. 

Cada um terá certamente a sua visão sobre o tema, pois todos os que viveram 

situações de catástrofe têm uma história para contar. 

Aprender com o passado, compreender as medidas estruturais e não estruturais 

que foram implementadas, são formas de consolidar atitudes futuras e que tornarão 

a Região Autónoma da Madeira, uma Região mais Resiliente. 

 

José Miguel da Silva Branco 

Vogal do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
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Resumo: A atuação do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM deve assegu-
rar estudos e medidas preventivas para os riscos identificados no Plano 
Regional de Emergência da RAM, certificando a resiliência da RAM 
em situações de acidente ou catástrofe. Deve assegurar, ainda, o levan-
tamento de capacidade de resposta, vulnerabilidades, planos de resposta 
adequada e de forma coordenada, certificando-se que o socorro é o 
adequado e realizado com rapidez, objetividade e flexibilidade. Por fim, 
deve garantir o apoio das Forças Armadas nas missões de proteção civil. 
O Serviço Regional pretende afirmar-se como um Serviço de Proteção 
Civil Moderno, Eficiente, Eficaz e Participativo, uma visão sustentada 
pelos objetivos de aumentar a cultura de Proteção Civil da população da 
RAM, aperfeiçoar as capacidades de Comando, Controle e Comunicações 
(C3) das ações de Proteção Civil, prestar socorro eficaz e eficiente, em 
todas as suas dimensões, adequado à RAM, reforçar a capacidade de pre-
venção e preparação da população e dos agentes de proteção civil através 
do fortalecimento da formação, sensibilização, articulação e coordenação.

Palavras ‑chave: Proteção civil, comando, resiliência, catástrofe, formação, 
emergência pré-hospitalar.
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Abstract: The work of the Regional Civil Protection Service, IP-RAM must 

ensure studies of and preventive measures for the risks identified in 

the Regional Emergency Plan of the RAM, certifying the resilience of 

the RAM in the event of accident or disaster. Furthermore, it should 

ensure the survey of response capacity, vulnerabilities, and appropriate 

response plans, and do so in a coordinated manner, making sure that 

the assistance is appropriate and provided with speed, objectivity 

and flexibility. Finally, it should secure the support of the Armed 

Forces in civil protection missions. The Regional Service intends 

to assert itself as a modern, efficient, effective and participative 

civil protection service, a vision supported by the objectives of 

increasing the culture of the civil protection of the population of 

RAM, improving command, control and communications capabilities 

(C3) of civil protection actions. It sets out to provide effective and 

efficient assistance in in every aspect, appropriate to the RAM by 

strengthening the capacity for prevention and preparation of the 

population and civil protection agents through the consolidation of 

training, awareness-raising, linkage, and coordination.

Keywords: Civil protection, command, resilience, disaster, training, prehospital 

emergency.



139

Introdução

Nos últimos anos, um pouco por todo o Mundo, mas particularizando a Região 

Autónoma da Madeira, têm surgido inúmeras ocorrências de origem natural e 

tecnológica que tem colocado à prova o Sistema de Proteção Civil Regional.  A 

estratégia definida na Missão do Serviço é clara, focando como horizonte um 

Serviço Moderno, Eficiente, Eficaz e Participativo (SRPC, 2020a).

Neste contexto, e para além do cabal apetrechamento dos Corpos de Bombeiros 

da RAM, quer ao nível de meios, quer na vertente formativa, importa realçar a 

componente Participativa, impulsionando e estimulando a interação entre o 

cidadão como um agente de Proteção Civil e os riscos que nos rodeiam.

Aumentar a cultura de proteção civil na população da Região Autónoma 

da Madeira

Educar para a segurança é, sem sombra de dúvida, apostar na prevenção, pelo 

que as Escolas tornam-se o elo fundamental de transmissão de saberes e o vetor 

primordial desta cultura de segurança para os futuros cidadãos. 

A aprendizagem e preparação de um aluno como futuro cidadão responsável 

nas áreas da segurança, prevenção, autoproteção, primeiros socorros e planeamento, 

não tem o seu reflexo no imediato. Importa, por isso, iniciar este caminho sabendo 

que se trata de uma realidade constante, que visa o desenvolvimento de valores 

que resultam numa responsabilidade coletiva e partilhada na área da segurança e 

proteção civil. 

Assim, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM) dispõe 

de um protocolo de colaboração, desde julho de 2013, com a Secretaria Regional de 

Educação, Ciência e Tecnologia, que visa a implementação dos projetos: “Segurança 

em casa, na rua e na escola” e “Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos”.

Neste âmbito, o SRPC, IP-RAM presta também um apoio direto, nomeadamente: 

na formação dos novos Delegados de Segurança; no apoio à elaboração dos Planos 

de Prevenção e Emergência das Escolas; na colaboração na realização de exercícios 
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internos e simulacros nas escolas; e na dinamização de ações de sensibilização nos 

estabelecimentos escolares, em estreita articulação com o professor destacado para 

o SRPC, IP-RAM.

Para além disso, o SRPC, IP-RAM dinamiza também ações de sensibilização 

no âmbito dos “Gestos que Salvam Vidas” através da realização de mass training em 

Suporte Básico de Vida, bem como visitas às suas instalações.

Projeto “Segurança em casa, na rua e na escola”

O Projeto “Segurança em casa, na rua e na escola”, desenvolvido em parceria 

com a Associação Insular de Geografia, tem como objetivos sensibilizar e 

consciencializar toda a comunidade escolar para a importância da aplicação dos 

Planos de Prevenção e Emergência nas Escolas, bem como do Plano de Emergência 

Familiar e, consequentemente, desenvolver a dimensão da prevenção e autoproteção 

perante os riscos naturais e tecnológicos. A intervenção nos estabelecimentos de 

ensino é dinamizada através de jogos didáticos (fot. 1), exercícios de evacuação e 

ações de sensibilização, abarcando toda a comunidade escolar: alunos, docentes, 

não docentes e encarregados de educação. Estas ações visam a promoção de uma 

cultura de segurança e a criação de estratégias e comportamentos pessoais e coletivos 

que contribuam para uma melhor preparação e resiliência da sociedade face aos 

diferentes riscos. Este projeto tem intervenções semanais em todas as escolas da 

RAM, públicas e privadas, de todos os níveis de ensino.

Projeto “Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos”

O projeto Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos, em parceria com o 

Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, o Serviço de Defesa do Consumidor 

e a Associação Insular de Geografia, visa desenvolver uma cultura de segurança na 

escola e na sociedade, partindo da dinâmica interna do próprio estabelecimento de 

ensino, sendo o Delegado de Segurança da Escola o principal dinamizador (fot. 2).
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Esta sensibilização abrange cerca de 24 000 alunos da rede escolar da RAM, 

do 1.º ao 9.º ano de escolaridade, recebendo cada aluno várias sessões de 45 a 60 

minutos. São também sensibilizados elementos docentes e não docentes das escolas, 

bem como encarregados de educação.

fot. 1 ‑ Jogo ”Escadas e Mangueiras” (SRPC, IP-RAM, 17-10-2018).
Photo 1 - Game “Steps and Hoses” (SRPC, IP-RAM, 17-10-2018).

fot. 2 ‑ Ação de sensibilização para comunidade escolar (SRPC, IP-RAM, 06-11-2017). 
Photo 2 - Awareness-raising action for the school community (SRPC, IP-RAM, 06-11-2017).
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Os objetivos deste projeto são, por um lado, a aplicação dos Planos de 

Prevenção e Emergência das Escolas e a dinamização de atividades inerentes 

(sensibilização da comunidade educativa (fot. 2) e realização de simulacros, entre 

outras) e, por outro lado, a intervenção direta junto dos alunos do ensino básico, 

desenvolvida pela incorporação curricular de conteúdos vocacionados para a 

segurança e a prevenção de riscos.

Ações de “Mass Training” em Suporte Básico de Vida

Visando o desenvolvimento de uma cultura de cidadania cada vez mais 

responsável, pretende-se alargar os conhecimentos ao nível da Cadeia de 

Sobrevivência, divulgando os procedimentos a realizar quando o coração está 

parado, suportando a vida com compressões torácicas, até à chegada dos serviços de 

emergência especializados.

O SRPC, IP-RAM detém, para o ano de 2020, um projeto de divulgação 

junto da população madeirense dos “Gestos que Salvam Vidas”, através não 

só da realização de ações de sensibilização na comunidade escolar (fot. 3), 

mas também para o público em geral (fot. 4). Desta ação consta uma breve 

exposição oral sobre a temática da paragem cardiorrespiratória, efetuada 

por elementos do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), 

seguida de práticas de manobras de suporte básico de vida, que contam 

com o apoio de elementos do SEMER, dos Corpos de Bombeiros locais e 

da Cruz Vermelha Portuguesa.

Visitas de Estudo às instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, 

IP-RAM

O SRPC, IP-RAM encontra-se sempre disponível, e de portas abertas, para 

receber escolas, associações e outras instituições que queiram conhecer melhor a 

estrutura, organização e funcionamento do Serviço (fig.s 1 e 2).
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fot. 3 ‑ Mass Training – Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 
(SRPC, IP-RAM, 03-05-2019).

 Photo 3 - Mass Training - Gonçalves Zarco Primary and Secondary School 
(SRPC, IP-RAM, 03-05-2019).

fot. 4 ‑ Mass Training - Centro Comercial Madeira Shopping (SRPC, IP-RAM, 25-01-2020).
Photo 4 - Mass Training - Shopping Centre Madeira Shopping (SRPC, IP-RAM, 25-01-2020.
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Durante as visitas (fot. 5), os participantes têm a oportunidade de observar 

e conhecer os diversos cenários da Escola de Formação em Proteção Civil 

e Bombeiros, a Sala de Operações e o Centro Integrado de Comunicações, 

bem como a missão e o funcionamento da EMIR - Equipa Médica de 

Intervenção Rápida (fot. 6).  Na altura do POCIF (Plano Operacional de 

Combate a Incêndios Florestais) os visitantes têm também a oportunidade 

de conhecer a missão da equipa helitransportada e do helicóptero de combate 

a incêndios florestais.

Reforço Operacional dos corpos de Bombeiros

As exigências inerentes à função/missão da Proteção Civil, sofrem cada vez mais, 

uma maior pressão muito por força do principal influenciador e beneficiado do 

sistema e que se identifica como o Cidadão.

Por força desta influência, torna-se necessário garantir as necessárias adaptações/

alterações às organizações da Proteção Civil, orientando-as, muitas vezes, para 

políticas sustentáveis, que permitam enfrentar os novos riscos que emergem fruto 

do desenvolvimento da sociedade.

fig. 1 ‑ Ações de Sensibilização - N.º de 
Sessões Realizadas entre 2015 e 2019.

Fig. 1 - Awareness-raising actions - N.º of 
sessions held between 2015 and 2019.
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fot. 5 ‑ Palestra durante uma visita (SRPC, IP-RAM, 25-10-2019).
Photo 5 - Lecture during a visit (SRPC, IP-RAM, 25-10-2019).

fot. 6 ‑ Visita à EMIR (SRPC, IP-RAM, 29-10-2019).
Photo 6 - Visit to EMIR (SRPC, IP-RAM, 29-10-2019).

 Estas alterações obrigam a que seja feito, por parte destas organizações, um 

maior esforço para consciencializar a população, uma vez que as alterações inerentes 

ao desenvolvimento acarretam naturalmente um maior risco, tornando-as mais 

vulneráveis. Por outro lado, surge a necessidade de reforçar o dispositivo de resposta, 

porque uma sociedade consciente e desperta para os riscos, por si só não resolve o 

problema, pode quanto muito minimizar os impactos, aquando da ocorrência de 

acidente graves ou catástrofes.
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O SRPC, IP-RAM tem procurado levar a cabo ações em ambas as áreas, sendo que 

a política de criar um agente de proteção civil em cada cidadão não garante resultados 

a curto prazo, pelo que há necessidade de tornar o nosso Dispositivo de Resposta cada 

vez mais capaz e robusto, quer seja ao nível da formação, quer seja através da aquisição 

de meios e recursos nas mais diversa áreas de atuação dos Corpos de Bombeiros.

Aquisição de Material

O SRPC, IP-RAM viu aprovadas as suas candidaturas ao Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos - POSEUR, do 

Fundo de Coesão, que prevê a promoção de investimentos para fazer face a riscos 

específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver 

sistemas de gestão de catástrofes.

Um dos principais objetivos do SRPC, IP-RAM é garantir ao principal agente 

de proteção civil, os corpos de bombeiros, os recursos necessários e suficientes para 

uma resposta eficaz e eficiente.

Deste modo, o SRPC, IP-RAM consegue cumprir com o definido na sua orgânica 

(alínea o), do n.º 3 do DLR .º 12/2013/M, de 25 de março, que alterou o DLR n.º 

17/2009/M, de 30 de junho) onde lhe são definidas responsabilidades ao nível do apoio 

técnico e financeiro para dotar os corpos de bombeiros dos meios adequados ao cumpri-

mento das suas missões, garantido assim a manutenção da sua capacidade operacional. 

Os projetos PROTECFLOR 2, para aquisição de Equipamentos de Proteção e 

Apoio Individual, e PROTECFLOR 3, para Aquisição de Veículos Operacionais 

de Proteção e Socorro (VOPS), vão consubstanciar esta operação num conjunto 

de ações que, com a aquisição de Equipamentos de Proteção e Apoio Individual 

e Coletivo, sem os quais não é possível intervir, darão a robustez necessária a um 

combate eficaz e eficiente, garantido não só uma maior proteção, mas também 

diminuindo os riscos suscetíveis de ameaça à segurança e à saúde dos bombeiros. Por 

sua vez, a aquisição de Veículos Operacionais de Proteção e Socorro, nomeadamente:

	11 Veículos Ligeiros de Combate a Incêndios – VLCI;

	9 Veículos com Equipamento Técnico/Operacional de Apoio – VETA;
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	4 Veículos Florestais de Combate a Incêndios – VFCI;
	2 Veículos Tanque Tático Florestal – VTTF;
	10 Veículos de Comando Tático – VCOT.
permite adequar as operações de combate a incêndios e a necessária prevenção 

operacional de uma forma mais estruturada, bem como melhorar a capacidade de 
resposta e a maior segurança dos operacionais na sua intervenção (SRPC, 2020b).

Formação e Exercícios 

Quando falamos e nos focamos na área da Proteção Civil, o que podemos garantir 
é que as situações de emergência acabam sempre por acontecer. As consequências 
desta emergência é que podem ser limitadas no tempo e no espaço ou tomar 
proporções de âmbito local, regional e, até, nacional, ou mesmo internacional.

Estar “preparado” para fazer face aos problemas que surgem quando estas 
situações ocorrem é o grande desafio com que se confrontam as pessoas e acima de 
tudo as instituições com competência nesta matéria.

E como é que estas entidades se podem preparar para essas situações? 
Essencialmente apostando em duas vertentes fundamentais. Por um lado, na 
componente formativa dos seus operacionais, acompanhando sempre as alterações 
e as atualizações dos diversos conteúdos. Por outra parte, na realização de exercícios, 
que permitem identificar fragilidades e, ao mesmo tempo,  criam rotinas e 
procedimentos que nos garantem uma resposta eficiente e eficaz.

Seguindo estas linhas de pensamento, o SRPC, IP-RAM tem levado a cabo 
diversas ações no âmbito da Formação e da participação/realização de exercícios

Formação

Na visão do SRPC, IP-RAM, a formação e o desenvolvimento profissional 
dos seus recursos humanos são considerados como um dos pilares fundamentais e 
determinantes para a melhoria continuada da qualidade do desempenho dos seus 

colaboradores e, consequentemente, dos serviços prestados.
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A capacidade operacional dos diferentes corpos de bombeiros e agentes de 

proteção civil da RAM encontra-se, em muito, dependente da capacidade formativa 

da Escola de Formação em Proteção Civil e Bombeiros.

Assim, o projeto “Qualificação dos Agentes de Proteção Civil da RAM” 

advém da necessidade de incrementar os conhecimentos técnicos e operacionais 

dos agentes de proteção civil, em especial dos bombeiros da RAM, nas áreas 

de Emergência Pré-Hospitalar, Liderança e Motivação Humana, Extinção 

de Incêndios Rurais e Condução Fora de Estrada, Extinção de Incêndios 

Urbanos, Matérias Perigosas, Manobras de Desencarceramento e Salvamentos 

em Grande Ângulo.

Deste modo, a formação que se pretende implementar com o projeto 

“Qualificação dos Agentes de Proteção Civil da RAM”, encontra-se enquadrada no 

desenvolvimento de competências e qualificações, que são exigidas no âmbito do 

socorro em sociedades cada vez mais evoluídas e exigentes.

Com este projeto, pretende-se formar de modo abrangente (fig.s 3 e 4), 

recorrendo aos conteúdos programáticos mais modernos. Para tal, o SRPC, 

IP-RAM dispõe de um protocolo de colaboração formativa para partilha de 

informação inerente, com a ENB - Escola Nacional de Bombeiros, a entidade 

nacional responsável pela formação de bombeiros, e o INEM - Instituto Nacional 

de Emergência Médica, a entidade nacional responsável para formação em 

emergência pré-hospitalar.
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fig. 3 ‑ Número de Ações de Formação 
entre 2015 e 2019.

Fig. 3 - Number of Training Actions between 
2015 and 2019.

fig. 4 ‑ Número de Participações em Ações 
de Formação entre 2015 e 2019.

Fig. 4 - Number of Participations in 
Training Actions between 2015 and 2019.
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Exercícios

Portugal, através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 
participa ativamente nos trabalhos relacionados com a implementação e desenvolvimento 
do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, ciente naturalmente da importância 
da cooperação internacional, assim como dos benefícios que a mesma traz para o país 
em matéria de prevenção, preparação e resposta operacional, mas também constituindo-
se como força destacável para missões dentro e fora da Europa.

Neste âmbito e fruto desta participação ativa dentro do Mecanismo, no ano de 
2019, a ANEPC organizou e levou a efeito o exercício europeu CASCADE’19 que 
decorreu, na sua vertente LIVEX, entre 29 e 31 Maio.

Os cenários criados tiveram como referência situações multirriscos capazes de 
desenvolver diferentes ocorrências que permitissem também a utilização das várias 
equipas Nacionais e Internacionais nas suas mais diversas valências.

Neste âmbito a ANEPC, desafiou o SRPC a constituir uma equipa da 
Região Autónoma da Madeira para participar no referido exercício, desafio este 
prontamente acedido.

Certos que a participação no maior Exercício de Proteção Civil organizado em 
Portugal era, por si só, um desafio à altura dos nossos operacionais, mas por também 
entendermos que os nossos operacionais se encontravam operacionalmente ao nível 
das variadas forças nacionais e internacionais, foi constituída uma Força Conjunta 
composta por 26 elementos (fot. 7), entre estrutura de Comando e Operacionais 
(do CROS e de todos os Corpos de Bombeiros da RAM) com capacidade de Busca 
e Resgate em Montanha e intervenção em acidentes de Grande Ângulo.

Saliente-se que face à grande organização da ANEPC, os três dias de 
empenhamento da equipa em território Continental não defraudaram as expectativas 
dos nossos operacionais. Foram gradualmente colocados à prova com cenários cada 
vez mais complexos (fot. 8), mas que foram superiormente ultrapassados através da 
demonstração cabal das competências dos elementos que estavam presentes, bem 
como de uma região que superiormente representaram.

 No dia do regresso, a sensação de dever cumprido e cientes de que, uma vez 
mais, estiveram à altura do desafio que nos fora colocado, estava presente nos 
operacionais que participaram no exercício.
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fot. 7 ‑ Equipa da RAM destacada para o Cascade19 
(SRPC, IP-RAM, 28-05-2019).

Photo 7 - RAM team deployed to Cascade19 
(SRPC, IP-RAM, 28-05-2019).

fot. 8 ‑ Equipa durante a realização de exercício de busca e resgate 
(SRPC, IP-RAM, 30-05-2019).

Photo 8 - Team during search and rescue exercise 
(SRPC, IP-RAM, 30-05-2019).
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Aperfeiçoamento das capacidades de Comando e Controle das ações de 

Proteção Civil

A organização do Sistema de Proteção Civil, naturalmente adaptado 

à Região Autónoma da Madeira, tem sido evolutiva no que concerne à 

componente operacional, tendo estabilizado nos últimos anos (com as 

necessárias adaptações) no Sistema Integrado de Operações de Proteção e 

Socorro (SIOPS-RAM). Esta legislação contempla o Sistema de Gestão de 

Operações que, entre outras, define a Unidade de Comando em situações de 

Proteção Civil. Esta responsabilização e definição do COS em cada ocorrência, 

em diversas áreas completamente distintas e abrangentes, leva naturalmente 

a que os elementos de Comando da RAM, reforcem as suas capacidades em 

várias áreas de atuação. 

Para este efeito têm sido várias as ações de formação levadas a cabo 

junto destes elementos, fruto também das alterações procedidas no próprio 

sistema regional, como, por exemplo, a implementação de um meio aéreo de 

combate a incêndios que nos últimos anos faz parte do Dispositivo do POCIF. 

A magnitude de alguns eventos tem levado, nos últimos anos, à criação e 

montagem de Postos de Comando Operacional para missões conjuntas entre 

os diversos Corpos de Bombeiros.  A integração no Dispositivo de meios 

tecnologicamente evoluídos, como a utilização e manuseamento de DRONES, 

designadamente em situações de Resgate em Montanha e Canyoning, bem 

como de Incêndios Florestais. 

Face às situações descritas, e ao nível de exigência que estas melhorias 

visam trazer para o socorro na RAM, o SRPC levou a cabo nos últimos 

anos, uma série de formações diretamente vocacionadas para os elementos 

do Quadro de Comando dos Corpos de Bombeiros nomeadamente, Gestão 

Inicial de Operações, dotando os mesmos com competências técnico-

operacionais para comandar operações com multivítimas e acidentes 

com matérias perigosas, que envolvam várias equipas e Operador de 

Telecomunicações onde adquirem competências na área da comunicação 

de emergência.
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Emergência Pré-Hospitalar de referência a nível nacional/ internacional

Plano Regional de Desfibrilhação Automática Externa

Em Portugal, as doenças cardiovasculares representam a principal causa de 
morte. A grande maioria dos casos de morte súbita deve-se a eventos arrítmicos, 
nomeadamente fibrilhação ventricular, ocorrendo mais frequentemente em 
ambiente pré-hospitalar. Esta arritmia é caracterizada por uma atividade elétrica 
desorganizada incompatível com a vida, na medida em que não permite o coração 
funcionar como bomba propulsora da corrente sanguínea através do organismo. 

Nos casos de paragem cardiorrespiratória, independentemente da causa, a 
rapidez de atuação é de primordial importância, porque aumenta a probabilidade 
de sucesso, evitando danos irreversíveis nos diversos órgãos, sendo o cérebro o mais 
sensível. Por cada minuto que passa após o colapso cardio-circulatório diminui em 7 
a 10% a probabilidade de sobrevivência, na ausência de manobras de ressuscitação. 

O Desfibrilhador Automático Externo (DAE) vem sendo exigido em locais considerados 
de grande movimento como é o cado dos aeroportos, centros comerciais, estádios, entre outros.

Este equipamento foi criado com o intuito de diminuir as mortes causadas pela 
fibrilhação ventricular, isto é, quando o coração começa a bater desordenadamente cau-
sando uma interrupção na circulação sanguínea, levando à falta de oxigénio no cérebro, 
e que pode ser fatal para a vítima. Este equipamento produz energia elétrica suficiente 
para estimular o coração com complicações de contração. O aparelho funciona a bateria 
e pode ser manuseado por qualquer pessoa, uma vez que este funciona praticamente 
sozinho, dando as indicações passo a passo, através de uma mensagem gravada, cabendo 
ao executante efetuar a massagem cardíaca e uma possível ventilação (SRPC, 2020c).

A nível regional, compete ao SRPC, IP-RAM licenciar a utilização de 
desfibrilhadores automáticos externos, quer no âmbito do Sistema Integrado de 
Operações de Proteção e Socorro da RAM (SIOPS-RAM), quer em locais de 
acesso público, bem como, através do SEMER, monitorizar e fiscalizar o exercício 
de DAE, com o objetivo de garantir que, em condições normais, cada ato de 
DAE é realizado por um operador treinado e certificado, atuando por delegação 
médica, com recurso a equipamento em adequadas condições de funcionamento e 

corretamente integrado na cadeia de sobrevivência.
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Em 20 de fevereiro de 2010 foi tornado público o Programa Nacional de 

Desfibrilhação Automática Externa (PNDAE), da responsabilidade do INEM, I. P., 

que serviu de base à criação do Programa Regional de Desfibrilhação Automática 

Externa (PRDAE), da responsabilidade do SRPC, IP-RAM, o qual foi publicado 

em 7 de dezembro de 2010.

O objetivo principal do programa é garantir o reforço da cadeia de sobrevivência, 

ao difundir a capacidade de desfibrilação em viaturas de emergência tripuladas por 

não médicos e em programas de DAE.

Este programa visa estabelecer normas de conduta que tornem possível a 

instalação e utilização adequadas dos desfibrilhadores automáticos externos, 

por entidades públicas e privadas, respeitando a lei vigente (Decreto-Legislativo 

Regional n.º 31/2009/M, de 30 de dezembro e Decreto- Legislativo Regional 

n.º 10/2013/M, de 5 de março, que procede à sua alteração), servindo de base à 

expansão de uma rede de DAE à escala Regional (fig. 5) e que se espera possa vir a 

contribuir para a elevação da cultura regional de emergência médica (Quadro I).

fig. 5 ‑ Distribuição de desfibrilhadores pela RAM.
Fig. 5 - Distribution of defibrillators by RAM.
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Investigação

O SRPC, IP-RAM, através do SEMER, foi distinguido pela American Heart 

Association (AHA) e pelo Conselho Europeu de Ressuscitação (ERC). 

O SRPC, IP-RAM/SEMER recebeu um dos maiores prémios de investigação, 

no que concerne ao fenómeno da paragem cardiorrespiratória pré-hospitalar, 

pelo estudo EuReCA ONE (fot. 9), coordenado pelo enfermeiro especialista 

em enfermagem médico-cirúrgica, Vítor Correia, operacional da EMIR, com a 

colaboração de toda a restante equipa.

O European Registry of Cardiac Arrest (EuReCa ONE) foi liderado cientificamente 

pelo European Ressuscitation Council (ERC) e coordenado, em Portugal, pelo 

Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER). O EuReCa ONE é um estudo 

epidemiológico, multicêntrico, prospetivo e randomizado de 1 mês, decorrido 

na Europa, com vista à compreensão da incidência de PCR pré-hospitalar e sua 

variabilidade, reanimação cardiorrespiratória, retorno de circulação espontânea 

e sobrevida, envolvendo um total de 27 países, tendo abrangido 174 000 000 de 

habitantes e 10. 682 eventos de PCR. O mesmo desenvolveu-se em outubro de 2014, 

tendo sido publicado em Agosto de 2016 na conceituada revista Ressuscitation.

O prémio atribuído, denominado Ian G. Jacobs Award for International Group 

Collaboration to Advance Resuscitation Science, visa galardoar individualidades, 

entidades científicas, estudos, grupos de trabalho, etc., provenientes das mais 

variadas áreas da emergência médica mundial e que têm contribuído para o 

desenvolvimento do conhecimento, ciência da reanimação e subsequente assistência 

integral aos doentes vítima de PCR. 

Indicadores pRDAE Situação Regional

N.º de operacionais de DAE/10 000 habitantes 91,8

N.º de aparelhos de DAE/10 000 habitantes 14,4

N.º de aparelhos/100km2 21,8

Quadro I ‑ Indicadores do Plano Regional de Desfibrilhação Automática Externa em 2019.
Table I - Indicators of the Regional Automatic External Defibrillation Plan in 2019.
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Também em 2020, o SRPC, IP-RAM, através do SEMER, participou na 

publicação do artigo científico sobre o tema: “Survival after out-of-hospital cardiac 

arrest in Europe Results of the EuReCa TWO  study”, sendo o Enf.º Vitor Correia, o 

ponto focal nacional do projeto EuReCa TWO.

fot. 9 ‑ Apresentação da distinção do prémio europeu ”EuReCa” 
(SRPC, IP-RAM, 14-05-2018).

Photo 9 - Presentation of the distinction of the European prize “EuReCa” 
(SRPC, IP-RAM, 14-05-2018).

Participações em eventos

Em 2018 e 2019, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, apoiou e 

participou no Internacional Congress on Emergency – ICE, através dos colaboradores 

do Serviço de Emergência Médica Regional – SEMER, que foram palestrantes 

com os temas “Formação em Catástrofe: Medical Response to Major Incidents” e 

“Experiência EMIR”, respetivamente. 

Em fevereiro de 2019, o SRPC, IP-RAM, marcou presença na conferência técnica 

sobre “Tecnologías aplicadas a la transformación digital de las emergencias sanitarias” 

que decorreu nas Ilhas Canárias, no âmbito do projeto DEMA, um projeto de 

Deslocalização da Assistência Médica de Urgências em Situações de Catástrofe. 
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Organização de eventos

O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM e o INEM - Instituto Nacional 
de Emergência Médica assinaram, em 2017, um protocolo de colaboração que tem 
por objetivo fomentar a cooperação entre as duas entidades, nos variados domínios 
da emergência médica pré-hospitalar.

Pretendendo dar vida a este projeto, o SEMER, abraçou o desafio de, em parceria 
com o INEM, contribuir para a construção de mais uma ponte, organizando pela 1.ª 
vez na Madeira o Congresso Nacional de Emergência Médica Pré-Hospitalar, sob o 
lema “este mar que nos une”. O evento decorreu nos dias 15, 16 e 17 de novembro 
de 2018, tendo recebido o Alto Patrocínio do Presidente da República e contou 
com a participação de 30 palestrantes Regionais, Nacionais e Internacionais e cerca 
de 300 congressistas das mais variadas áreas da emergência médica, pelo facto de 
ter um programa idealizado de forma a garantir a maior abrangência possível, onde 
foram tratados alguns temas como a Paragem Cardiorrespiratória, o trauma, as vias 
verdes, a catástrofe e as novas tecnologias ao serviço da emergência. A realização de 
um exercício «Mass Rescue Operation» a bordo de um navio, pela originalidade e 
elevada logística empenhada, correspondeu a um momento de elevado interesse. 

STAT – Sistema de Triagem e Aconselhamento Telefónico

Com o objetivo de dotar o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, de 
um Sistema de Triagem e Aconselhamento Telefónico – STAT, no âmbito da 
emergência pré-hospitalar, o SRPC procedeu ao recrutamento de enfermeiros 
para reforçar o Centro Integrado de Comunicações (CIC), garantindo deste 
modo a triagem e a consequente priorização das ocorrências provenientes do 
112. Associado às competências dos colaboradores do CIC, estes profissionais 
adquiriram conhecimentos para um atendimento diferenciado por parte dos 
técnicos de saúde, quer seja em situações de emergência, permitindo uma maior 
assertividade no acionamento dos meios operacionais, dispositivo de resposta 
operacional e consequente gestão dos recursos no sistema pré-hospitalar, quer seja 
no aconselhamento técnico, quando as situações assim o justifiquem.
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Os madeirenses contam agora com um atendimento diferenciado e centralizado 

numa única entidade, garantindo cuidados em tempo útil, que se refletem em 

tempos de resposta adequados às prioridades identificadas.

Reforçar a capacidade de prevenção e preparação dos agentes de proteção 

civil através do fortalecimento da articulação e coordenação

Cabe à Proteção Civil potenciar o melhor entre os diversos agentes, devendo 

para isso garantir entre todos, uma adequada articulação e coordenação. Neste 

sentido e tendo em conta os vários níveis associados às ações de proteção civil, 

o SRPC, IP-RAM tem vindo a desenvolver uma série de iniciativas de forma a 

fomentar esta mesma articulação. 

Numa perspetiva de maior proximidade com as populações bem como do 

reconhecimento dos riscos existentes, os Serviços Municipais de Proteção Civil são parceiros 

estratégicos na persecução das políticas de Proteção Civil, principalmente na componente 

de Prevenção e Preparação, considerando as diferentes fases do Ciclo das Catástrofes. 

Depois, nas fases de Resposta e de Reabilitação, consideramos uma componente mais 

operacional, em que o planeamento e execução de exercícios se revelam, sem dúvida, uma 

ferramenta fundamental para criar rotinas, padronizar procedimentos e, naturalmente, 

fomentar o contato com os diversos agentes de Proteção Civil.

Relativamente à realização de exercícios, podemos verificar que tem sido constante 

a participação do SRPC, IP-RAM, quer seja como convidado, quer seja como 

organizador destes mesmos exercícios, tentando também que os cenários e os objetivos 

a alcançar em cada participação possam de certa forma abranger as mais diversa áreas. 

Oficinas de Proteção Civil:

No âmbito da implementação de momentos formativos e de sensibilização 

em distintas áreas da Proteção Civil, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-

RAM dinamizou, desde 2019, um conjunto de iniciativas intituladas: Oficinas de 
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Proteção Civil, nas quais são abordados diversos temas relativos à Proteção Civil e ao 

seu envolvimento com as populações, vocacionadas para públicos-alvo específicos. 

Proteção civil mais próxima

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, através do Serviço Regional de 

Proteção Civil, IP-RAM, reconhece o empenho e o papel fundamental detido pelos 

Serviços Municipais de Proteção Civil no apoio aos munícipes. 

Assim, e em paralelo com as formações planeadas e asseguradas para os Bom-

beiros da RAM e demais Agentes de Proteção Civil, o Serviço Regional de Proteção 

Civil, IP-RAM preparou um Ciclo de Formações especialmente vocacionadas para 

os trabalhadores dos Serviços Municipais de Proteção Civil, denominadas “Proteção 

Civil Mais Próxima”.

Zarco/Lusitano

Exercício de âmbito militar, em que normalmente o Serviço Regional de Proteção Ci-

vil, IP-RAM, é convidado a participar e a realizar o planeamento conjunto, de acordo com 

as competências das Forças Armadas enquanto Agente de Proteção Civil, pelo que têm 

sido sempre formulados cenários em que as Forças Armadas têm uma participação ativa 

em missões de apoio à componente civil, nomeadamente em missões de proteção civil. 

Ciber Perseu

A internet e o próprio Ciberespaço têm vindo, cada vez mais, a ser palco de 

um volume crescente de ciberataques que, pela sua natureza disruptiva e destrutiva, 

comprometem a segurança da informação e o funcionamento das infraestruturas críticas 

como é a área da Proteção Civil e de que a sociedade não pode prescindir, razão pela 

qual esta foi também outra das vertentes tidas em consideração pelo SRPC, IP-RAM.
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MRO

Mass Rescue Operation (MRO), também conhecida como Operação de Resgate 

em Elevada Escala, caracteriza-se pela necessidade de assistência imediata a um 

enorme número de pessoas em situação de perigo iminente, de tal forma que as 

capacidades disponíveis das entidades responsáveis pela Salvaguarda da Vida 

Humana no Mar (SAR) são insuficientes.

A raridade e variedade deste tipo de ocorrências condicionam a aquisição de 

conhecimentos e a adoção de procedimentos de resposta, pelo que o reconhecimento 

do risco e a necessidade de afetar recursos para a componente de planeamento e treino, 

de forma a permitir a criação de um plano de resposta articulado, torna-se fulcral.

Cientes de que este é um risco que nos é próximo, pela vasta dimensão marítima 

que possuímos e pela realidade que temos na ligação entre as nossas duas ilhas, o 

SRPC, IP-RAM, quis juntar-se às entidades responsáveis pela área do Socorro no 

Mar, de forma a desenvolver uma estrutura que permita suprimir as fragilidades, 

identificando as entidades e recursos adicionais para uma resposta articulada entre 

o MAR e TERRA, uma vez que acontecendo estas situações dizem respeito a todos.

Conclusão

À guisa de conclusão, uma nota final sobre capacidades e projetos futuros.

Tendo o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, como objetivo afirmar-se 

como um serviço diferenciador pela positiva e altamente diferenciado pelos meios 

tecnológicos e capacidades operacionais em todas as suas dimensões, tendo em 

conta as missões que lhe estão atribuídas, o SRPC, IP-RAM irá continuar a realizar 

investimentos e ter o foco na capacitação dos operacionais que atuam no âmbito 

da proteção civil na área do comandamento e coordenação das operações, seja em 

formação, seja com a dotação de recursos humanos e materiais.

Investimento claro, objetivo e diferenciador em novas técnicas de comunicação/ 

formação/sensibilização para que se consiga aumentar a cultura da população em 

matérias da proteção civil.
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Outra das áreas de investimento será na criação de redundância das comunicações 

de emergência , nomeadamente em termos de capacitação de transmissão via satélite. 

Agradecimento

Todo o trabalho referido somente é possível por todos os elementos do Serviço 

Regional de Proteção Civil , bem como todos os agentes de proteção civil da RAM 

estarem focados e com sentido de missão para garantir que a Região Autónoma da 

Madeira é uma região segura.

São todos, sem exceção, merecedores de um sentido agradecimento pessoal 

e institucional.
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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.
O XIII Encontro Nacional de Riscos 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.
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