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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 f á ci 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
7

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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Madeira no País e
na Europa

A p o i o s c o m u n i tá r i o s pa r a o r e f o r ç o d a
r e s i l i ê n c i a n a R e g i ão A u tó n o m a d a M a d e i r a

C ommunit y support for strengthening
resilience in the A utonomous R egion of M adeira

Helena Pinheiro de Azevedo
POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos (Portugal)
helena.azevedo@poseur.portugal2020.pt

Resumo: Num contexto de aumento de fenómenos meteorológicos extremos,
como vagas de calor, incêndios florestais, e inundações o combate
às alterações climáticas constitui uma prioridade na definição das
políticas nacionais e europeias.
Nesta comunicação, propomos uma abordagem sobre o contributo
do Fundo de Coesão, nos últimos 10 anos, no âmbito da prevenção e
gestão de riscos relacionados com inundações, deslizamentos de terra
ou incêndios florestais, na redução das vulnerabilidades do território
aos fenómenos de catástrofes naturais e na criação de sinergias que
permitam tornar a Madeira uma região mais resiliente.
Palavras‑chave: Alterações climáticas, Fundo de Coesão, resiliente.

Abstract: In a context of increasing extreme weather events, such as heat waves,
forest fires and floods, combating climate change is a priority for
national and European policies.

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54942-9-3_9_11

In this communication, we propose an approach on the contribution
of the Cohesion Fund, in the last 10 years, in the prevention and
management of risks related to floods, landslides, and forest fires,
in reducing the vulnerability of the territory to natural disasters and
creating synergies that make Madeira a more resilient region.
Keywords: Climate change, Cohesion Fund, resilient.

Introdução
Fundos Comunitários passado e presente

Os Fundos comunitários tem desempenhado um papel relevante na
implementação de medidas de prevenção e gestão de riscos na Madeira, com o
objetivo primordial de reforçar a resiliência da Região.
No âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), através
do Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT), foram
mobilizados 145 Milhões de euros de Fundo de Coesão para a regularização de linhas
de água e controlo de inundações, especialmente orientado para a regularização das
ribeiras que sofreram um maior impacte com a intempérie de 20 de fevereiro de
2010, designadamente as ribeiras do Funchal e da Ribeira Brava.
Na preparação do período de programação dos Fundos Europeus Estruturais
e de Investimento para 2014-2020 (Acordo de Parceria Portugal 2020), uma das
prioridades que foram mobilizadas no quadro do Crescimento Sustentável (um dos
três pilares da Estratégia Europa 2020) foi a de “Promover a adaptação às alterações
climáticas e a prevenção e gestão de riscos”, a qual constitui o Eixo Prioritário 2
do PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de
Recursos, que teve, desde o primeiro momento como foco principal a redução dos
riscos associados às aluviões na Madeira.
Prevê-se no âmbito do PO SEUR uma dotação financeira indicativa de 140
Milhões de euros para o reforço da resiliência na RAM.
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Apoios do Programa Operacional Valorização do Território (POVT) na RAM
O POVT foi um instrumento do Quadro de Referência Estratégico Nacional, que
constituiu o enquadramento para a aplicação da política comunitária de coesão económica
e social em Portugal no período 2007-2013, destinado à prossecução das prioridades
contidas na Agenda da Valorização do Território, com incidência em todo o território do
Continente e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (Fundo de Coesão) e nas
Regiões do objetivo “Convergência” – Norte, Centro e Alentejo (FEDER).
O POVT foi aprovado pela Decisão da Comissão Europeia C (2007) 5110, de
12 de outubro de 2007, com uma dotação global de fundos comunitários de 4.658
milhões de euros, dos quais 3.060 milhões de euros de Fundo de Coesão e 1.598
milhões de euros de FEDER.
Em 2011, através da Decisão da Comissão C (2011) 9334, de 9 de dezembro,
foi aprovada uma reprogramação deste Programa, na qual se alargou o âmbito do
financiamento previsto para a Região Autónoma da Madeira, tendo em consideração a
necessidade de reduzir os fatores de risco que ameaçavam o território da Ilha da Madeira.
Assim, o domínio da Prevenção e Gestão de Riscos na RAM passou a integrar
as intervenções que visavam a correção torrencial das principais ribeiras da ilha, de
forma a minorar os impactes resultantes da catástrofe de 20 de fevereiro de 2010 e a
reforçar a resiliência do território, tendo apoiado três operações (Tabela I):
Tabela I - Intervenções apoiadas pelo POVT na RAM.
Table I - Interventions in RAM supported by POVT.

Investimento Apoio do Fundo
Total
de Coesão

Operações Apoiadas
Intervenção no troços terminais das
principais ribeiras do Funchal

76 M€

70 M€

Regularização da Ribeira da Ribeira Brava

72 M€

71 M€

4 M€

4 M€

152 M€

145 M€

Regularização e canalização
da Ribeira do Vasco Gil
TOTAL

Fonte: Decisão da Comissão Europeia C (2007) 5110, de 12 de outubro de 2007.
Source: European Commission Decision C (2007) 5110, of 12th October 2007.
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•

Intervenção nos troços terminais das principais ribeiras do Funchal, à qual
foi atribuído um apoio do Fundo de Coesão de 70 Milhões de euros;

•

Regularização da Ribeira da Ribeira Brava, à qual foi atribuído um apoio do
Fundo de Coesão de 71 Milhões de euros;

•

Regularização da Ribeira da Ribeira Brava, à qual foi atribuído um apoio do
Fundo de Coesão de 4 Milhões de euros.

Apoios do Programa Operacional Português para Sustentabilidade e
Utilização Eficiente de Recursos (POSEUR) na RAM
O Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos,
é um dos dezasseis Programas Operacionais criados para a operacionalização da
Estratégia do Acordo de Parceria Portugal 2020.
Aprovado por Decisão da Comissão Europeia (COM) a 16 de dezembro de 2014,
é um instrumento da Estratégia Europa 2020 para o domínio da Sustentabilidade e
Uso Eficiente de Recursos, agregador de 2.252 milhões de euros de financiamento
comunitário do Fundo de Coesão.
A estratégia preconizada para o Programa traduz uma perspetiva multidimensional
da sustentabilidade, assente em três pilares estratégicos:
•

Eixo Prioritário 1 - Economia com baixas emissões de carbono em todos
os sectores;

•

Eixo Prioritário 2 - Adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão
de riscos;

•

Eixo Prioritário 3 - Proteção do ambiente e uso eficiente de recursos.

Com uma abrangência geográfica ao nível de todo o território nacional, a
Madeira assume-se, no entanto, como uma prioridade para o PO SEUR, para a
qual se encontra prevista uma verba de 140 Milhões de euros de apoio do Fundo
de Coesão para projetos no domínio da prevenção e gestão de riscos, através
da concretização de investimentos na área de riscos de cheias e inundações e de
derrocadas de encostas, para a realização de intervenções integradas de consolidação
de estruturas de contenção de taludes e de hidráulica torrencial nos diversos troços
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das ribeiras, bem como a instalação de sistemas de alerta e aluviões, planos de
emergência e socorro, entre outros.
No entanto, em 2016 a Madeira foi fustigada por uma nova catástrofe,
desta vez resultante de um conjunto de incêndios que deflagraram em diferentes
localidades da ilha, tendo contribuído de forma significativa para o alastramento
das chamas, condições meteorológicas adversas e dificuldade de acesso aos locais
de origem dos fogos.
Numa reflexão conjunta entre a Autoridade de Gestão do PO SEUR as
Autoridades Regionais e a Comissão Europeia, foi decidido realizar um ajustamento
ao Eixo 2 do PO SEUR, que visa a Adaptação às Alterações Climáticas e a Prevenção
e Gestão de Riscos, para permitir o alargamento das tipologias de operações elegíveis
no âmbito territorial da RAM.
Através da Decisão da Comissão Europeia C (2016) 5476, de 22.08.2016,
materializou-se o alargamento das elegibilidades do PO SEUR no âmbito da RAM,
tornando-se possível apoiar as seguintes tipologias de intervenção:
•

Prevenção de deslizamentos e movimentos de massas em vertente;

•

Prevenção de incêndios florestais;

•

Ações inovadoras e instrumentos de planeamento, monitorização e comunicação.

O Programa aprovou, até ao momento, no âmbito do Eixo 2 para a RAM, um
total de 36 projetos, aos quais está associado um compromisso financeiro de 120
Milhões de euros do Fundo de Coesão, que alavancam 147 Milhões de euros de
Investimento Total, distribuído pelas seguintes tipologias:
•

Regularização de linhas de água e controlo de inundações

•

Prevenção de deslizamentos e movimentos de massas em vertente;

•

Prevenção de incêndios florestais;

•

Ações inovadoras e instrumentos de planeamento, monitorização e comunicação.

No âmbito da “regularização de linhas de água e controlo de inundações” estão
aprovadas 14 operações, as quais agregam 106 Milhões de euros de Investimento
Total e 86 Milhões de euros de Fundo de Coesão, materializadas em medidas
de redução da perigosidade hidrológica; em medidas estruturais defensivas
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designadamente na consolidação de estruturas de contenção de taludes e na
intervenção nos diversos troços das ribeiras; na adaptação das normas vigentes
sobre Planos de gestão de riscos e inundações e na implementação de sistemas de
alerta de aluviões.
A concretização destas operações irá permitir a regularização de 6,8 km
de linhas de água, traduzindo-se na diminuição ou eliminação de 22 ha de
área de risco de inundação e na salvaguarda da população, nomeadamente
198.962 pessoas, que passam a estar protegidas por medidas de proteção
contra inundações.
Relativamente à “prevenção de deslizamentos e movimentos de massas em vertente”
estão aprovadas 11 operações de natureza estrutural face a situações de risco elevado
decorrentes de movimentos de massa em vertentes, cujo perigo iminente de
derrocada seja suscetível de provocar acidentes graves e catástrofes.
As operações aprovadas comportam uma afetação de 30 Milhões de euros de
investimento total, a que corresponde 25 Milhões de euros do Fundo de Coesão,
contribuindo para diminuir ou eliminar 22 ha de área de risco de derrocada de
encostas e proteger 123.413 pessoas.
Para a tipologia “prevenção de incêndios florestais” encontram-se aprovadas
6 operações com um montante que ascende a 5,5 Milhões de euros de
Investimento Total e 4,4 Milhões de euros de Fundo de Coesão e que se
materializa na aquisição de 737 equipamentos de proteção individual para
os operacionais e em 52 veículos operacionais de combate a incêndios para a
proteção de 123.423 pessoas.
No que diz respeito às “ações inovadoras e instrumentos de planeamento,
monitorização e comunicação” encontram-se aprovadas 5 operações, as quais
contemplam investimentos para elaboração de cartografia com vista à caracterização
de riscos naturais e tecnológicos, para o reforço dos sistemas de informação e de
monitorização de riscos em encostas e sistemas integrados de videovigilância para
a prevenção de incêndios, bem como para aplicação de novas tecnologias em
projetos-piloto ao nível do apoio ao planeamento e gestão de riscos, incluindo
aplicações informáticas e uso de sensores na deteção de incêndios em zonas de
orografia complexa.
262

A concretização destas operações compreende um esforço financeiro de
5,7 Milhões de euros de Investimento Total e de 4,7 Milhões de euros de Fundo de
Coesão, para a aquisição de 5 equipamentos integrados em sistemas de informação
para a prevenção e gestão de riscos, exigindo o envolvimento de 20 entidades nos
sistemas de informação e monitorização para atingir conhecimento melhorado de
riscos associados ao clima de 80.151ha da superfície do território.
Este conjunto de operações assume um papel relevante para execução do
Programa, tendo em consideração que da dotação indicativa de Fundo de Coesão
programada de 140 Milhões de euros para o Eixo 2 na RAM, já se encontram
comprometidos 120 Milhões de euros de Fundo de Coesão, dos quais estão
executados 77 Milhões de euros, o que representa uma taxa de execução de 55%.
Apesar da boa performance, as entidades regionais terão de envidar esforços
no sentido de acelerar a execução dos 43 Milhões de euros de Fundo de Coesão
já aprovado, bem como apresentar novos projetos para absorver os 20 Milhões de
euros de Fundo de Coesão ainda disponível.
No entanto a contribuição do PO SEUR na Região Autónoma da Madeira não
se cinge apenas à prevenção e gestão de riscos. No quadro seguinte apresentamos a
dotação global indicativa por Eixo Prioritário, Fundo aprovado, Fundo executado,
bem como os respetivos saldos (Tabela II).
Tabela II - Dotação e execução financeira do PO SEUR na RAM.
Table II - PO SEUR allocation and financial execution in RAM.

Dotação
Fundo
Programada Aprovado

Fundo
executado

Saldos
Por aprovar Por executar

EIXO 1

55 M€

53 M€

36 M€

2 M€

17 M€

EIXO 2

140 M€

120 M€

77 M€

20 M€

43 M€

EIXO 3

70 M€

57 M€

20 M€

13 M€

37 M€

265 M€

230 M€

133 M€

35 M€

97 M€

TOTAL

Fonte: Decisão da Comissão Europeia (COM) a 16 de dezembro de 2014.
Source: European Commission Decision (COM) on 16th December 2014.
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Resumo dos Apoios Comunitários na RAM 2010-2020
Os acontecimentos de 2010 e 2016 marcaram de forma significativa a vida dos
madeirenses e das políticas públicas, envolvendo os diferentes órgãos de decisão:
regional, nacional e comunitário na partilha ideias e soluções com um único
objetivo de reforçar a resiliência da ilha.
O apoio comunitário para o reforço da resiliência da RAM, face aos riscos que
ameaçam o seu território, sobretudo os que estão associados ao clima e aos fenómenos
extremos potenciados pelas alterações climáticas, tem sido muito relevante,
evidenciando a solidariedade das instituições da União Europeia e dos restantes
Estados Membros. O apoio comunitário global atribuído para o reforço da resiliência
na RAM, no período de 2010-2020, ascendeu a 285 Milhões de euros de Fundo de
Coesão para os vários domínios da prevenção e gestão de riscos naturais na Madeira.
O quadro seguinte apresenta a síntese do investimento e do apoio comunitário
(FC) por tipologia de operações e por Programa Operacional (Tabela III).
Tabela III - Dotação financeira do POVT e PO SEUR para RAM.
Table III - Financial allocation from POVT and PO SEUR to RAM.

Tipologia de Operações
Apoiadas

Apoio
FC
POVT

PO SEUR
Apoio FC
Aprovado

Avisos
a abrir

TOTAL

Regularização de linhas de água
145 M€
e controlo de inundações

86 M€

Prevenção de deslizamentos e movimentos de massas em vertente

25 M€

Prevenção de incêndios florestais

4,4 M€

4,4 M€

Ações inovadoras e instrumentos
de planeamento, monitorização
e comunicação

4,7 M€

4,7 M€

120 M€

20 M€ 285 M€

TOTAL

145 M€

7 M€ 238 M€
13 M€

38 M€

Fonte: Decisão da Comissão Europeia C (2007) 5110, de 12 de outubro de 2007 e Decisão da
Comissão Europeia (COM) a 16 de dezembro de 2014 / Source: European Commission Decision C
(2007) 5110, of 12th October 2007 and European Commission Decision (COM) on 16th December 2014.
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Considerações finais
O Fundo de Coesão constituiu um instrumento de financiamento de extrema
relevância na implementação de projetos estruturais para a Região, no que diz respeito à recuperação dos danos causados pelas catástrofes ocorridas em 2010 e em 2016,
bem como na preparação do futuro, através da implementação de projetos que irão
permitir tornar o território mais resiliente e menos vulnerável aos desastres naturais.
A Madeira com o apoio da União Europeia está a pensar, preparar e adaptar o
seu território, através de abordagens inovadoras de forma a garantir a proteção da
população e de infraestruturas estratégicas para a Região.
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E st u d o s C in d ínic o s

Títulos Publicados:
1

Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;

2

Educação para a Redução dos Riscos;

3

Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;

4

Riscos Hidrometeorológicos;

5

Pluralidade na Diversidade de Riscos;

6

Risco Sísmico - Aprender com o Passado;

7

Territórios em Risco;

8

Resiliência ao Risco;

9

Madeira Região Resiliente;

Tomos em preparação:
10

Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;

11

Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal.

12

Floresta, Incêndios e Educação;

13

Redução do Risco e Educação.

L u c i a n o L ou r e n ç o é d o u t o r a d o e m G e o g r a f i a
F í s i c a , p e l a U n i ve r s i d a d e d e C o i m b r a , o n d e é
P r o f e s s or C a t e d r á t i c o.
É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica
de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção
e Segurança.
Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios
Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e
Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.
Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais
e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e
internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e
capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

José António Oliveira Dias é Capitão da Força Aérea, das
Forças Armadas Portuguesas.
Entre outras Funções Públicas desempenhou, na Região
Autónoma dos Açores, as de Presidente do Serviço
Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, desde
12 de dezembro de 2012 até 26 de dezembro de 2016.
Nessa qualidade, foi designado pelo governo regional
como Elemento Grupo de Trabalho para os Meios Aéreos
empregues em Missões de Interesse Público (GT-MAMIP)
e Membro de várias Comissões, designadamente do Gabinete Coordenador de
Segurança da Região Autónoma dos Açores, da Comissão Nacional de Proteção Civil,
do Conselho Regional de Obras Publicas da Região Autónoma dos Açores, do Projeto
“REACT – Rede Euro Africana de Emergência Sanitária” e da Comissão de
Acompanhamento do Programa Operacional PO 2020 Açores, um programa
comparticipado pelos fundos estruturais comunitários FEDER e FSE, para o período de
programação 2014-2020, com execução na Região Autónoma dos Açores.
Atualmente, na Região Autónoma da Madeira, exerce a função de Presidente do Conselho
Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, desde 24 de janeiro de 2017 até
à presente data.
Nessa qualidade, entre outras funções, é Membro da Comissão Nacional de Proteção Civil
e Representante Suplente do Governo da Região Autónoma da Madeira na Comissão
Executiva do Plano Nacional de Regresso.
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