
 

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia 
Física,  pela Universidade de Coimbra,  onde é 
Professor Catedrático.

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.  
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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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Serviço Regional
de Proteção Civil,
IP - RAM

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.


