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Objetivos

A capacidade de coordenação e gestão de operações em cenários de elevada

complexidade, desempenha um papel fulcral no sucesso da resposta e,

consequentemente, na forma como reescrevemos a história.

Neste contexto, a análise da “Gestão de Operações no Aluvião da Ilha da

Madeira de 2010”, assume um carácter preponderante no planeamento e

estruturação da resposta a eventos de elevada complexidade.

O presente estudo pretende demostrar, que o ato de planear, baseado num

conjunto de evidências e fragilidades, assume enorme relevo no modelo de

resposta final.
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Localização geográfica

A análise ao impacto do processo de planeamento na capacitação final da

resposta é efetuada na Região Autónoma da Madeira, situada

geograficamente no Atlântico Norte, assumindo desta forma uma localização

estratégica para o desenvolvimento de um mecanismo de resposta conjunto

para a área biogeográfica da Macaronésia.

A importância dos processos de planeamento e o seu impacto no

conhecimento global do plano de emergência, bem como da articulação entre

os diversos agentes, tem sido essencial para o desenvolvimento de

metodologias de resposta a eventos que envolvam a necessidade de resgate

de um grande número de pessoas em perigo.
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Figura 1 – Aluvião da Ilha da Madeira 2010 – Marina do Funchal

Fonte: Autoridade Marítima Nacional

Figura 2 – Aluvião da Ilha da Madeira 2010 – Marina do Funchal

Fonte: Autoridade Marítima Nacional
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Metodologia

A metodologia desenvolvida na realização do presente estudo, assentou na

análise dos modelos de articulação e planeamento, baseados nos conceitos

associados à gestão da resposta a eventos de Mass Rescue Operations,

definidos pela International Maritime Organization, como operações que

envolvem a necessidade de assistência imediata a um grande número de

pessoas em perigo, de tal forma que as capacidades normalmente disponíveis

para busca e salvamento (SAR), são insuficientes.

Para efeitos de consolidação de resultados, foi utilizado o referencial de

resposta operacional, na Gestão de Operações no Aluvião da Ilha da Madeira

de 2010, em comparação com a capacidade de resposta desenvolvida, no

âmbito do Plano de Resgate em Elevada Escala, da Região Autónoma da

Madeira no período 2016-2019.
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Metodologia

Ao nível da capacitação de resposta marítima para resposta a Major

Incidents, foram desenvolvidos planos de formação e treino conjuntos,

focados no vetor da preparação com o objetivo de incrementar a eficiência e

eficácia na operacionalização dos procedimentos e na articulação entre as

entidades envolvidas.

Figura 3 – Workshop Mass Rescue Operations Response Plan - Madeira (2017)

Fonte: Mass Rescue Operations Project

Figura 4 – LivEx Mass Rescue Operations Response Plan - Madeira (2018)

Fonte: Mass Rescue Operations Project



GESTÃO DE OPERAÇÕES NO ALUVIÃO DA 
ILHA DA MADEIRA EM 2010

Avaliação e reconhecimento internacional

O modelo de gestão do risco, nas vertentes de preparação e treino de

capacitação conjunta, foi reconhecido internacionalmente como exemplo de

articulação de resposta com especial relevo para o interface mar-terra.

Figura 5 – Revista LifeLine Fevereiro 2019

Fonte: Mass Rescue Operations Project

Figura 6 – LivEx Mass Rescue Operations Response Plan - Madeira (2018)

Fonte: Mass Rescue Operations Project
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Avaliação e reconhecimento internacional

Figura 7 – Workshop Mass Rescue Operations - Bangladesh (2018)

Fonte: Mass Rescue Operations Project

Figura 8 – Revista LifeLine Fevereiro 2019 – Exercício MRO/MRMI

Fonte: Curso Medical Response to Major Incidents (Madeira 2018)
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Avaliação do impacto do planeamento e treino na capacitação de resposta

Fonte: International Journal of Disaster Risk Reduction, June 2020

Emergency preparedness exercises (EPEs) are often considered the most vital part of

the cycle because of the potential of dual value: at the individual level, EPEs provide

an opportunity for response staff to learn about emergency plans and procedures

experientially, through hands-on practice of a simulated response and at the

organisational/system level, EPEs help to identify gaps in planning, training and

resources.
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Avaliação do impacto do planeamento e treino na capacitação de resposta
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Figura 9 – Workshop Mass Rescue Operations Response Plan - Madeira (2017)

Fonte: Mass Rescue Operations Project
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Conclusões

Na análise aos resultados de resposta e articulação operacional, foi possível constatar

o incremento do conhecimento global das fragilidades e da matriz de capacidades de

cada entidade. Este incremento significativo da articulação operacional, decorreu da

maior proximidade e capacidade de comunicação entre os diversos intervenientes no

plano. Concluiu-se igualmente, que embora seja inegável a importância da existência

de um plano, o ato de planear, em especial para eventos improváveis (Major

Incidents), demonstrou claros benefícios na capacidade de comunicação e desta

forma, um claro incremento na capacidade de Comando e Controlo (C2).



GESTÃO DE OPERAÇÕES NO ALUVIÃO DA 
ILHA DA MADEIRA EM 2010

Paulo Falé - Universidade Lusófona do Porto Faculdade de Ciências Naturais,

Engenharias e Tecnologias; paulfale@gmail.com

André Rodrigues - Universidade Lusófona do Porto Faculdade de Ciências Naturais,

Engenharias e Tecnologias; p6189@mso365.ulp.pt

Bruno Martins – RISCOS e CEGOT - Universidade de Coimbra; bmscmartins@gmail.com


