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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 



8

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 catástrofe natural que assolou o arquipélago da Madeira em 2010 

evidenciou a necessidade de várias instituições da Região procu-

rar 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, 
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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.

palavras ‑chave: Incidente grave, medicina de desastres, Resposta médica, vítima 

em massa, simulação.

Abstract: The natural disaster that occurred in Madeira Island in 2010 showed 

the need to train people from various-local agencies on tackling major 

incidents. The one chosen was the MRMI [Medical Response to 

Major Incidents] course which comes from Sweden. It is a well-known 

methodology created by Prof. Sten Lennquist, Karolinska Institute, former 

President of ESTES, the European Society where the MRMI International 

Board is based. In October 2010, the International Board of MRMI came 

to Madeira to organize the first course, for doctors and nurses. This group 

realized that they needed to grow and have instructors with different 

backgrounds. Since then, the Madeira MRMI Instructor Group (in 2016 

Madeira International Disaster Training Centre) has brought people from 

the north to south of mainland Portugal and should be seen as Portugal 

MRMI, internationally recognized. A total of 21 International MRMI 

Courses have been held on a  twice-yearly basis, always with a foreign 

instructor as auditor, and a total of 1500 people have been trained in 

Disaster management. “Train more, to do better” is an unarguable truth, 

where all of us must use the same language in Disaster, which makes 

MRMI a potential training method, adopted regionally and nationally, 

in perfect symbiosis with national rescue and relief policy.

Keywords: Major incident, disaster medicine, medical response, mass casualties, simulation.
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Introdução

A Ilha da Madeira, no Atlântico a Sul dos Açores influenciada pela proximidade 

ao Norte de África, tem uma população de 250.000 habitantes e um afluxo de 

turistas que ronda os 3000 ingressos/dia nos picos de visita.Com um Porto marítimo 

onde atracam cruzeiros de todo o Mundo e um aeroporto que chega a ter 30 voos 

diários, desde cedo, os Governos exigiram equipar a Ilha com um bom nível de 

Serviços de modo a servir quer a população autóctone, quer o visitante.

Desde sempre assolados pela intempérie, os Aluviões, enxurradas de lama, 

assumiram particular destaque entre os desastres naturais. Raimundo Quintal, 

Estudos sobre os Aluviões da Madeira, descreve centenas de episódios ao longo dos 

últimos 200 anos; 

A 20 fevereiro de 2010, os madeirenses são novamente fustigados pela força 

destruidora da natureza, a pluviosidade intensa e prolongada no tempo, arrasta 

lama, pedregulhos, árvores, carros, casas,… destruindo tudo á sua passagem (fot.1).

fot. 1 ‑ Artérias do Funchal, Madeira, durante o Aluvião de 20/02/2010 (SRPCBRAM).
Photo 1 - Main streets of Funchal, Madeira, during the Flood of 20/02/2010 (SRPCBRAM);
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Materiais/Discussão

Tornou-se evidente a necessidade de treinar pessoas e recursos para dar uma 

melhor resposta nestas situações; a solução escolhida vinha da Suécia, Instituto 

Karolinska, na pessoa do Professor Sten Lennquist., Professor de Cirurgia com 

um currículo vasto na área da Cirurgia de Emergência e Trauma, representando 

várias Associações e Sociedades ligadas a essas valências – atualmente é o Chairman 

Internacional do Board MRMI, Secção de Cirurgia de Catástrofe/Militar da European 

Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES) (fot.2).

fot. 2 ‑ Professor Sten Lennquist 
(Lennquist, 2012).

Photo 2 - Professor Sten Lennquist 
(Lennquist, 2012).

Logo em 2010, Outubro, o Board do MRMI deslocou-se à Madeira a pedido 

das Instituições regionais para formar médicos e enfermeiros num curso de 

simulação em Multivítimas nas Situações de excepção – Medical Response to Major 

Incidents (MRMI). Esta formação (www.mrmi.org) não apenas direcionada a 

profissionais de saúde, como o nome poderia indiciar, trata-se de uma formação 

internacional pós-graduada com o principal objetivo de promover resposta 

à catástrofe de uma forma integrada por todas as células da Proteção Civil, 

bombeiros, pelos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, psicólogos, 

assistentes sociais), pelos profissionais de segurança e forças militarizadas, tais 

como, polícias, militares, seguranças, bem como, todos os profissionais com 

responsabilidade de gestão, de comando e controlo nos Sistemas Integrados de 

Emergência Médica – SIEM (fot. 3)

http://www.mrmi.org
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Este curso é baseado num modelo de simulação avançada (MACSIM – Mass 

Casualty Simulation) treinando toda a cadeia de comando, cenário do acidente, 

transportes, pré-hospitalar, gestão de hospitais face a cenários de multivítimas, 

triagem, corredores de evacuação e estrutura da comunidade que possa ser útil na 

resposta a um incidente major, ou seja, numa catástrofe (fot. 4)

fot. 3 ‑ Curso MRMI Açores 2016, Ilha Terceira (MIDTC).
Photo 3 - MRMI Course, Açores 2016, Terceira Island (MIDTC).

fot. 4 ‑ Ambiente de Cena, Triagem secundária, Curso MRMI Madeira 2018(MIDTC).
Photo 4 - Scene Environment, Secondary screening, Course MRMI Madeira 2018 (MIDTC).
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 Tudo isto possível graças a um sistema de cartões que substituem as vítimas 

reais e a uma disposição por setores, divididos num cenário de salas, pavilhões, com 

recurso a quadros brancos e telas impressas com as realidades pretendidas (Cena, 

Transportes, Hospitais, Centro de Coordenação e Comando) (fig. 1)

 fig. 1 ‑ Cartão MACSIM, vítima com diversas terapêuticas em curso.
Fig. 1 - MACSIM card, victim with several ongoing therapies.

A base científica e de estrutura ao curso é o manual MRMID, Springer, Sten 

Lennquist e o Curso MIMMS que constitui o esqueleto da teoria, em que a temática 

da Comunicação, Triagem/Terapêutica/Transporte e Coordenação/Control são os 

pilares da formação em catástrofe (fig. 2)

fig. 2 ‑ Princípios do MIMMS – Major Incidents 
medical management and support.

Fig. 2 - Principles of MIMMS - Major Incidents medi-
cal management and support.
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O sistema MACSIM pode fornecer protocolos para a uniformização da resposta 

a situações de exceção:

•	 Alerta – tempos de resposta? 

•	 Eficácia no processo de alerta;

•	 Transmissão, tempos e qualidade na Comunicação;

•	 A Sobre ou Subtriagem na Cena e/ou Hospitais,

•	 Eficiência nos Transportes (tempos de espera);

•	 Utilização dos recursos hospitalares;

•	 Identificação de fatores críticos limitantes para a capacidade instalada 

nos Hospitais;

•	 Mortes evitáveis e taxa de complicações relacionadas com índices de 

severidade no Trauma.

Os mesmos objetivos de treino em LIVEX representam maiores dificuldades 

nos recursos humanos e físicos (recintos), assim como, alocam gastos económicos 

muito superiores á tutela para a FORMAçÂO.

A 11 de fevereiro de 2016, com o crescimento da família MRMI em Portugal e na 

Europa, nasce a necessidade de centralizar para a Madeira e Portugal um Centro de 

formação em Catástrofe, criado no SESARAM e com forte apoio na Proteção Civil 

da Madeira. Nasce assim o Madeira International Disaster Training Center – MIDTC, 

com a missão de Formar, Educar e Diferenciar nas áreas do Trauma, Emergência 

e Catástrofe, com especial enfoque no Curso MRMI. Foi seu fundador Pedro 

Ramos, Cirurgião e na altura Diretor do Serviço de Urgência do SESARAM. O 

centro conta atualmente com cerca de 60 Instrutores das mais diversas áreas do 

socorro (fig.3)

A massificação na Formação em Catástrofe pelo MIDTC passa por 21 cursos 

entre Outubro de 2010 e Dezembro de 2019, que decorreram na Madeira, Açores, 

Norte, Centro e Sul de Portugal, sempre com a colaboração de representantes de 

outros centros MRMI na Europa. Em abril de 2019, na Madeira, organizado pelo 

MIDTC/MRMI Portugal, decorreu o Encontro de Centros MRMI com várias 

presenças dos parceiros europeus e com o Prof. Sten, como Convidado de honra 

e co-anfitreão, onde foram editados os estatutos da Associação Internacional do 

MRMI (fig. 4). 
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fig. 3 ‑ Abrangência do MIDTC.
Fig. 3 - Scope of the MIDTC.

fig. 4 ‑ Reunião do Board Inter-
nacional do MRMI, 

Madeira, 2019.
Fig. 4 - Meeting of the Internatio-

nal Board of MRMI, 
Madeira, 2019.
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Também nesta reunião pela primeira vez na Europa se propôs uma alteração á sigla 

do curso – MRMI; manteve-se o acrónimo mas com necessidade de acrescentar numa 

segunda linha “Envolvimento multi-agência na Resposta”, tendo por base o crescente 

interesse na Formação por parte das mais variadas valências da Sociedade Civil.

Ao longo dos cerca de 10 anos de atividade do MRMI Portugal mais de 1500 

agentes de Proteção Civil tiveram oportunidade de conhecer o curso MRMI, e de treinar 

comportamentos e competências na Resposta integrada em situação de exceção (fig. 5).

fig. 5 ‑ Número e Tipologia de formandos MRMI, Portugal.
Fig. 5- Number and type of MRMI trainees, Portugal.

De referir que as especificidades dos Centros permite desenvolver valências 

na Resposta que são uma mais valia no treino dos vários agentes, sendo que na 

Madeira, uma Ilha com muita atividade portuária e de Mar, houve oportunidade 

de cruzar esta formação com a experiência da Marinha na abordagem das questões 

do mar – Mass Rescue Operation (fig. 6)

Conclusão

“Treinar mais, para fazer melhor” é uma verdade indiscutível e no caso da formação 

MRMI na Madeira, como centro difusor da ideologia de resposta nas situações de 

excepção é um facto demonstrado pela frequência dos Cursos e pelo número de 
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formandos. O feedback dado por estes, incentiva a continuar esta formação e a adaptar 

a formação às novas realidade virtuais – e-learning, sites, informatização do sistema 

MACSIM, entre outros. Fazer uso de uma mesma linguagem em Catástrofe e treinar 

pessoas e recursos nesta metodologia de ensino, transformando-a numa possível 

doutrina adotada pelos responsáveis e pela Tutela, seria certamente uma possibilidade 

em perfeita simbiose com a política de socorro nacional.

Lista de Siglas/Acrónimos

ESTES – European Society for Trauma and Emergency Surgery
MACSIM – Mass Casualty Simulation
MIDTC – Madeira International Disaster Training Center
MIMMS – Major Incidents Medical Management and Support
MRMI – Medical Response to Major Incidents
MRMID – Medical Response to Major Incidents and Disasters
MRO – Mass Rescue Operations
SESARAM – Serviço de Saúde Região Autónoma Madeira
SIEM – Sistema Integrado de Emergência Médica

fig. 6 ‑ Artigo sobre interação MRMI e 
Mass Rescue Operations - MRO, Revista 

Lifeline,Fevereiro 2018, 
IRMF. info@imrf.org.uk.

Fig. 6 - Article about the interaction with 
MRMI and Mass Rescue Operations - MRO, 
Lifeline Magazine, February 2018, IRMF. 

info@imrf.org.uk.
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