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NOTA DE ABERTURA

INTRODUCTORY NOTE

A publicação ininterrupta de 25 números de uma revista
científica deve ser motivo de satisfação para todos
quantos nela colaboraram e, por conseguinte, merece
ser celebrado.

The uninterrupted publication of 25 editions of a
scientific journal should be a reason for satisfaction for
everyone who worked on it and therefore deserves to
be celebrated.

Todavia, essa celebração poderá revestir-se de várias
formas, passando a mais comum, porventura, pela
edição de um número especial. No entanto, não foi essa
a nossa opção.

However, this celebration may take various forms, the
most common, perhaps, being the publication of a
special edition. However, we chose not to.

Com efeito, entendemos comemorar estes 25 anos de
edição através do lançamento de um novo desafio, o
qual passou por alterar a edição da revista e, por isso,
vai deixar de ter edição anual, para se transformar em
publicação semestral.

In fact, we decided to commemorate these 25 years

Assim, a par da consolidação das modificações introduzidas a partir do número 22, esta passagem a semestral
será a alteração mais visível, se bem que, no pormenor,
também procurámos responder a algumas solicitações
dos autores, nomeadamente a de aumentar o número de
caracteres do resumo.

So, along with the consolidation of the modifications
introduced from edition 22, this move to twice yearly
will be a more visible alteration, albeit, in terms of
detail, we also sought to address some requests from the
authors, namely to increase the number of characters of
the abstracts.

Para tal, abdicámos dos resumos em francês e espanhol,
razão pela qual, a partir de agora, eles serão publicados
apenas no idioma em que estiver redigido o artigo e,
também, em inglês. Quando o texto estiver redigido em
inglês, o outro resumo será apresentado em português.

To do so, we abdicated the abstracts in French and
Spanish, which is why, from now on, they will be
published only in the language the article was written in
and also in English. When the text is written in English,
the other abstract will be presented in Portuguese.

Por outro lado, a partir deste número, estas notas de
abertura passarão a ser redigidas também em inglês.

On the other hand, as from this edition, these introductory notes will also be written in English.

Estamos convictos de que estas e outras alterações de
pormenor irão contribuir para uma maior visibilidade
internacional e uma maior presença da revista junto dos
diferentes agentes de proteção civil, investigadores e
cientistas incluídos, as quais beneficiarão todos quantos
nela apostarem para divulgar os resultados das suas
pesquisas e da investigação que venham a realizar.

We are convinced that these alterations will help the
journal to have greater international visibility and
presence among the different agents of civil protection,
researchers and scientists included, who will all benefit
from publishing the results of their research and
investigation in it.

Certos de que este novo passo vai no sentido da
consolidação da revista, dando continuidade às
alterações que introduzimos no n.º 22, ele permitirá
guindar a Territorium, a breve trecho, para novos
patamares de merecido reconhecimento, e que apenas
tardaram em concretizar-se, mas que esperamos poder
vir a anunciar brevemente e, desse modo, associá-los
ainda às comemorações destes 25 anos de edição.

This new step will certainly further consolidate the
journal, continuing on from the alterations that we
made in edition no. 22, helping to raise Territorium,
in the short term, to new heights of well-deserved
recognition, which were merely late in coming, but
which we hope to be able to announce shortly and, in
this way, associate them to the commemorations of
these 25 years of the publication.

Apesar de muitas revistas não dedicarem qualquer
atenção especial à edição do seu número 25, entendemos
não dever deixar passar em claro o simbolismo que este
número contém e, por isso, aproveitando o ensejo,

Although many journals do not dedicate any special
attention to their 25th edition, we believe we should not
ignore the symbolism that this number contains and,
therefore, taking the opportunity, we thought that it

3

and editions by launching a fresh challenge, which
was to change the publication of the journal which
will, therefore, no longer be annual to become a
biannual publication.
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achámos que seria o momento oportuno para a passagem
da revista a edição semestral.

would be the right time for the change of the journal’s
publication to twice yearly.

Assim, apesar de termos abdicado da publicação de um
número especial, não quisemos deixar de recentrar neste
número a temática que serve de ponto focal à revista
e que, por se dedicar ao estudo dos riscos e das suas
manifestações, não poderia tratar outro tema que não
fosse o dos riscos e das suas duas principais condicionantes.

So, although we have abdicated the publication of a
special edition, in this edition we wanted to refocus on
the theme that serves as the focal point to the journal
and, as it is dedicated to the study of risks and their
manifestations, we could not consider anything else
other than risks and their two main constraints.

Por conseguinte, não poderíamos deixar de considerar
os processos que originam os riscos, como também não
poderíamos deixar de incluir as vulnerabilidades, já que,
normalmente, são elas que contribuem para empolar as
consequências das manifestações dos riscos, pelo que
também elas não poderiam deixar de estar presentes.

Therefore, we could not but consider the processes that
originate risks, and also we simply had to include risk
vulnerability, since, normally, it is this that helps to
enhance the consequences of the manifestations of risk,
and so this also had to be present.

Deste modo, como optámos por não fazer um número
especial, não houve convidados especiais e os autores
submeteram, nas condições habituais, os trabalhos que
agora damos à estampa.

In this way, as we opted not to publish a special edition,
there were no special guests and the authors submitted
the works printed here in the normal conditions.

Assim, aparentemente, este número 25 corresponde
a um volume normal, embora, na prática, introduza
uma profunda alteração relativamente aos números
anteriores, uma vez que se trata de um volume duplo,
embora o segundo tomo só venha a ser publicado no
próximo semestre.

So, apparently, this 25th edition corresponds to a normal
edition, although, in practice, it introduces a profound
alteration in relation to the previous editions, seeing
that it is a double edition, although the second part will
only be published next semester.

Com efeito, esta transformação em revista semestral foi
a forma que nos pareceu mais adequada para celebrar
estes 25 anos de publicação e desejamos que ela seja do
agrado dos autores.

In fact, this transformation into a biannual journal was
the way that seemed most appropriate to us to celebrate
these 25 years of publication and we hope that the
authors like it.

Esperamos que a nossa revista continue a merecer
a confiança dos investigadores das várias ciências
cindínicas para nela publicarem os resultados das suas
pesquisas, pelo menos durante mais 25 anos!

We hope that our journal continues to merit the trust
of researchers from the various sciences of natural risks
and that they will publish the results of their work in it
for at least another 25 years!

Pela nossa parte continuaremos empenhados em
valorizar a Territorium, para que ela possa continuar
a ser uma referência internacional na temática dos
riscos e, muito em particular, para os investigadores dos
mundos lusófono e latino-americano.

For our part we shall continue to devote ourselves to
improving Territorium, so that it may continue to be
an international benchmark on the topic of risk and, in
particular, for researchers in the Portuguese-speaking
and Latin American communities.

Luciano Lourenço
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IMPACT OF THE RAINS ON THE CITY OF FORTALEZA IN THE YEARS 2013, 2014 AND 2015
João Sérgio Queiroz de Lima
Departamento de Geografia, Universidade Federal do Ceará-UFC (Brasil)
joaosergio1980@gmail.com
Jader de Oliveira Santos
Departamento de Geografia, Universidade Federal do Ceará-UFC (Brasil)
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RESUMO
O presente artigo objetiva avaliar os impactos das chuvas na Cidade de Fortaleza, quinta metrópole do Brasil, entre
os anos de 2013 e 2015. Utiliza-se o método Sistema Clima Urbano para investigação ambiental integrada, com ênfase
na climatologia geográfica. O sítio urbano de Fortaleza apresenta diversos ambientes suscetíveis a eventos deflagrados
pelas chuvas. Alagamentos e inundações em planícies fluviais, lacustres e flúviomarinhas e movimentos de massa em
encostas íngremes de dunas afetam o espaço urbano, além de ressacas do mar na zona costeira. Eventos pluviais acima
de 30 mm/dia causam problemas generalizados na cidade, com os mais graves sendo os eventos extremos, acima de
100 mm/dia. Os mais sérios danos incidiram sobre a mobilidade e no uso residencial em todas as regiões do município.
Interpreta-se que a sociedade local não apresenta preparo suficiente para lidar com os problemas ambientais detectados,
resultado da ocupação inadequada dos ambientes naturais, múltiplas deficiências das infraestruturas urbanas e baixo
nível de organização comunitária e das instituições públicas frente às situações de crise.
Palavras-chave: Chuvas, Cidade de Fortaleza, problemas ambientais.

Abstract
This article aims to assess the impact of the rains in Fortaleza city, the fifth metropolis in Brazil, between 2013 and
2015. To achieve an integrated environmental investigation, the Urban Climate System method was adopted, with
emphasis on geographic climatology. The urban site of Fortaleza presents several environments prone to events
triggered by rain. Inundation and flooding around rivers, lakes and estuaries and landslides near dune slopes affect
the urban space, besides storm waves impacting on the coastal zone. Rainfall events above 30 mm/day cause
widespread problems in the city, the most severe problems being seen during extreme events, above 100 mm/day.
The most severe impacts occurred on mobility and residences all over the city. In conclusion, local society in not
prepared to cope with the environmental problems discussed in this work, as a result of the inappropriate occupation
of the environment, several deficiencies of urban infrastructure and low level of organization of community and
public institutions to face crisis situations.
Keywords: Rains, city of Fortaleza, environmental problems.

* O texto deste artigo foi submetido em 10-06-2016, sujeito a revisão por pares a 02-09-2016 e aceite para publicação

em 17-05-2017.
Este artigo é parte integrante da Revista Territorium, n.º 25 (I), 2018, © Riscos, ISSN: 0872-8941.
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Os eventos climáticos têm provocado, historicamente,
impactos socioeconômicos em todo o Mundo, sobretudo
nos países e regiões subdesenvolvidos, mais dependentes
economicamente, cujas condições precárias de organização socioespacial tornam grupos sociais altamente
vulneráveis aos efeitos adversos da dinâmica natural.
Nesse contexto, situações de desastre ambiental são
produzidas quando os fenômenos atmosféricos impactam
e desorganizam a sociedade, demonstrando a ocorrência
de eventos extremos, não necessariamente pelos desvios
do padrão normal de ocorrência (excesso ou escassez),
mas pelos danos provocados.
No Brasil, as precipitações pluviais concentradas e seus
efeitos nos fenômenos hidrológicos e geomorfológicos
de elevada intensidade são os eventos mais impactantes nas cidades, sobretudo em espaços cuja
organização territorial é inadequada em termos de
infraestrutura e quanto ao uso e ocupação frente às
características naturais.
No país, esses eventos climáticos atingem os espaços
urbanos de forma irregular e relativamente imprevisível,
como bem afirma C. A. F. Monteiro (2011, p.56): “Quase
todas as nossas áreas metropolitanas têm problemas
anuais de inundações do espaço urbano em diferentes
graus de intensidade e, de quando em quando, são
teatros de calamidades”.
Com base nessas considerações e a partir da realidade
observada nos principais centros urbanos brasileiros,
evidencia-se que a gestão pública tem se mostrado
ineficiente no tratamento dos problemas relacionados aos
impactos derivados dos eventos pluviais concentrados.
Na Cidade de Fortaleza os problemas deflagrados
pelas chuvas são evidenciados historicamente, a cada
período chuvoso. Os mais significativos efeitos adversos
são produzidos essencialmente pela vulnerabilidade
decorrente da deficiência da infraestrutura de saneamento e drenagem e pela ocupação inadequada de
ambientes naturais suscetíveis à ocorrência de eventos
como inundações, alagamentos e movimentos de massa.
Nesse ínterim, grande contingente populacional está
vulnerável aos impactos hidrometeóricos, com a geração
de problemas socioambientais diversos.
O presente artigo objetiva avaliar os impactos urbanos
deflagrados por eventos naturais hidroclimáticos no
território da Cidade de Fortaleza, utilizando período
amostral entre 2013 e 2015. A avaliação aborda os impactos
hidrometeóricos noticiados nos meios de comunicação,
representados pelos portais de notícias dos jornais locais
disponíveis na internet, e a correspondência com os
boletins de ocorrência dos órgãos públicos municipais de
defesa civil e de gerenciamento de trânsito.

O referencial teórico-metodológico utilizado alude ao
Sistema Clima Urbano-SCU proposto por C. A. F. Monteiro
(1976). Os eventos de precipitação concentrados,
deflagradores dos impactos, foram estudados e
classificados em função dos totais pluviométricos
(em mm), distribuição espacial e ocorrência de
eventos extremos. Essa abordagem possibilita um
melhor entendimento da dinâmica e espacialização
dos problemas de ocupação do sítio urbano, das
deficiências da infraestrutura e despreparo da sociedade
no enfrentamento de situações críticas, deflagradas
por eventos naturais climáticos e suas repercussões
hidrológicas e geomorfológicas.
A série temporal amostral utilizada, 2013 a 2015,
exemplifica o histórico de problemas na cidade através
da ocorrência mais atual dos eventos de chuva. Nesse
período, o advento da mídia eletrônica permitiu maior
atenção, abrangência e detalhamento das informações
pela imprensa local, com ampla disponibilidade de dados
sobre o tema em pauta, seguindo periodicidade cotidiana.
Esse período também marca o início do monitoramento
dos impactos causados pelas chuvas, em escala
municipal e cotidiana, realizado no âmbito do Grupo de
Pesquisa sobre Fragilidades e Riscos Ambientais Urbanos,
integrante do Laboratório de Geoprocessamento
(LABOCART) do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC).
O tipo de abordagem empregado se diferencia das
tradicionalmente utilizadas no tratamento dos
impactos hidrometeóricos em ambiente urbanos. Nesse
contexto, são levantados primeiramente os relatos de
problemas ocorridos em todo o território da cidade,
através das informações disponíveis pela mídia local,
para subsequentemente se investigar a influência dos
eventos naturais na geração e distribuição espacial dos
impactos, analisando-se os dados pluviométricos e as
características geoambientais do sítio urbano.
Os jornais locais dispõem atualmente de informações
de abrangência espacial e temporal suficiente para
abordagem integral do território municipal com registros
diários. Esse avanço facilitou a obtenção de dados de difícil
monitoramento em tempo real em campo. Na busca da
correspondência das informações midiáticas com os dados
oficiais foram sistematizados e integrados os registros dos
órgãos públicos quanto ao atendimento emergencial nos
dias com impactos das chuvas observados. Para tanto,
foram pesquisados e avaliados os boletins de ocorrência
da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDECFor) e Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC),
integrantes da estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal de Fortaleza (PMF).
Os boletins de ocorrência desses órgãos públicos são
restritos e de uso interno, contudo, foi possível o acesso

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

territorium 25 (I)
através de pesquisa in loco. A COMDEC-For disponibilizou
informações sobre os atendimentos de emergência
nas áreas residenciais atingidas pelas chuvas, com a
materialização de danos, como desabamento de imóveis
e pessoas desabrigadas. A AMC listou as principais
vias públicas com interrupções parciais ou totais no
trânsito de veículos, assim como problemas técnicos em
semáforos e placas de sinalização.
Área de estudo
A Cidade de Fortaleza localiza-se a 3º 45’ 47” de latitude
sul e a 38º 32’ 35” de longitude oeste, ocupando área
territorial de 314,9 Km², na porção norte-nordeste do
Estado do Ceará, Região Nordeste do Brasil (fig. 1). Como
principal centro urbano cearense, concentrou o maior
contingente populacional do Estado em 2010, ocupando
status de metrópole regional e quinto maior centro
urbano do país, com 2.452.185 habitantes (BRASIL, 2013).

O sítio urbano de Fortaleza é composto por um conjunto
de ambientes naturais predominantemente litorâneos
e pré-litorâneos fortemente alterados e densamente
ocupados,

caracterizados

por

elevada

fragilidade

ambiental, conforme avaliam M. J. N. Souza et al.
(2009), J. O. Santos (2011 e 2015) e J. O. Santos e J. L.
S. Ross (2012). Essa condição de fragilidade ambiental
indica forte suscetibilidade a eventos naturais intensos
e extremos.
Entre esses eventos são recorrentes as inundações,
suscetíveis principalmente nas planícies fluviais, flúviolacustres e flúviomarinhas, localizadas em classes
altimétricas inferiores a 5 metros de altitude. As
áreas de inundação sazonal localizadas nessas cla
sses são suscetíveis aos alagamentos. Os movimentos
de massa são altamente suscetíveis nas encostas das
dunas em vertentes superiores a 50 metros de altitude, embora possam também ocorrer em vertentes

Fig. 1 - Cidade de Fortaleza – localização e sítio urbano (Fonte: adaptado de M. J. N Souza et al., 2009)
Fig. 1 - City of Fortaleza - location and urban site (Source: adapted from M. J. N Souza et al., 2009).
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entre 30 e 50 metros (fig. 2). Em todas as situações
o agente natural indutor fundamental corresponde às
manifestações climáticas.
Nesse contexto, são considerados como ambientes de
elevada fragilidade ambiental as faixas de praia, encos8

tas de dunas móveis e de dunas fixas fortemente alteradas, planícies flúviomarinhas, fluviais, flúviolacustres
e lacustres. Os setores mais abrigados das inundações
nessas planícies e as áreas de inundação sazonal são
ambientes de fragilidade ambiental média. As áreas
consideradas com fragilidade ambiental baixa são os
tabuleiros pré-litorâneos e a faixa de transição entre
os tabuleiros e a superfície sertaneja. A suscetibilidade natural desses ambientes à ocorrência de eventos
intensos e extremos é potencializada pelas características climáticas e principais sistemas atmosféricos atuantes no sítio urbano em questão, submetido ao clima
regional atuante em todo Nordeste brasileiro.
As chuvas na região Nordeste do Brasil funcionam
de acordo com atuação da Zona de Convergência

Intertropical (ZCIT); dos Vórtices Ciclônicos de Altos
Níveis (VCAN); das Linhas de Instabilidade (LI); dos
Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM); das
Ondas de leste (OL); e dos efeitos das brisas marítimas
e terrestres. A variabilidade interanual da chuva tem
como mecanismos mais importantes os fenômenos El
Niño-Oscilação Sul (ENOS) e a temperatura da superfície
do mar (TSM) na bacia do Oceano Atlântico, conforme
análises de A. G. Ferreira e N .G. S. Mello (2005); M.
E. Zanella, M. C. L. Sales e N. J. A. Abreu (2009); J. B.
Magalhães e M. E. Zanella (2011), J. B. Monteiro e M. E.
Zanella (2013).
A ZCIT é o sistema atmosférico de maior importância
no clima da Cidade de Fortaleza, atuando nos meses de
fevereiro, março, abril e maio. Os Vórtices Ciclônicos
de Altos Níveis (VCAN) atuam na pré-estação chuvosa
(janeiro, fevereiro e março). As Linhas de Instabilidade
atuam em fevereiro e março. Os Complexos Convectivos
de Mesoescala atuam no período chuvoso, de forma
isolada, podendo ocasionar chuvas extremas. As Ondas
de Leste atuam nos meses de junho e julho. Com menor

Fig. 2 - Cidade de Fortaleza – hipsometria.
Fig. 2 - City of Fortaleza – hypsometry.
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Fig. 4 – IP4 e N101 com tráfego bloqueado pela neve (Fonte: Mário Marques (IP4) e Emanuel Fidalgo (N101)).
Fig. 4 - IP4 and N101 with snowbound traffic (Source: Mário Marques (IP4) e Emanuel Fidalgo (N101)).

orografia bastante acidentada apenas Vila Real e Mesão
Frio têm rodovias com ligação ao distrito do Porto.

Metropolitana do Porto sendo que no seu traçado a

Assim, na transição dos distritos do Porto e Vila Real
existem apenas três Estradas Nacionais e um Itinerário
Principal com importância regional/nacional (fig. 5), o
que torna estas vias fundamentais nas ligações entre
o Douro/Trás-os-Montes e o Tâmega e Sousa e Área

mais frequentes no inverno em consequência da neve.

cotas mais elevadas é onde se registam disrupções
As restantes vias não são alcatroadas, nem tão pouco
consideradas na rede viária, uma vez que são caminhos
rurais/florestais, não se constituindo por isso alternativas
viáveis às vias referidas em primeiro lugar.

Fig. 5 – Rede viária principal (Fonte: Elaboração própria a partir de CAOP 2015, Atlas do Ambiente e IMT, I.P.).
Fig. 5 - Main road network (Source: Prepared from CAOP 2015, Atlas do Ambiente e IMT, I.P.).
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Na passagem pela serra do Marão, no Alto de Espinho,
local de atravessamento comum do IP4 e N15 a 1030
m de altitude, na transição entre os concelhos de
Amarante e Vila Real, ocorrem os maiores e frequentes
nevões, revelando a maior exposição destas vias aos
seus efeitos. Por este mesmo local passam diariamente
milhares de veículos, uma vez que esta via permite
a ligação à fronteira internacional de Quintanilha
e ao nordeste transmontano e, por essa razão, tem
prioridade nas operações de limpeza de neve por parte
dos limpa-neves que para aqui acorrem sempre que a
estrada fica intransitável. Como referido na Avaliação
Nacional de Risco (2014), as principais vias rodoviárias
(auto-estradas e/ou itinerários principais) em zonas
de maior suscetibilidade a nevões, são por isso mais
propensas a ficarem intransitáveis devido à neve.
A N15 com início no Porto e que liga o litoral ao
interior até Bragança, ao longo de 264 quilómetros no
sentido sudoeste-nordeste, é a que apresenta menor
vulnerabilidade neste setor em consequência do reduzido
volume de tráfego, uma vez que este passou a realizar-se
maioritariamente pelo IP4.
Já o IP4, que liga Matosinhos no Grande Porto, à fronteira
internacional de Quintanilha, próximo de Bragança, com
um traçado próximo da N15 apresenta o maior volume
de tráfego na ligação litoral - interior, nesta região.
Por essa razão, sempre que ocorrem condicionamentos
do tráfego rodoviário em consequência dos nevões,
é no Alto de Espinho, ponto crítico, que ocorrem as
situações de maior gravidade, em número de viaturas e
de pessoas bloqueadas.
A N101 tem o seu início em Valença, no distrito de Viana
do Castelo, percorre o interior do Entre Douro e Minho
no sentido norte-sul e termina em Mesão Frio, distrito de
Vila Real ao quilómetro 162. É já na parte terminal desta
estrada na passagem pelo Alto de Quintela/Padrões,

portela que separa as serras do Marão e de Castelo de
Matos, a aproximadamente 800m de altitude, que no
inverno se regista a sua disrupção em consequência de
neve e/ou gelo, embora com menos frequência do que as
outras vias já mencionadas.
A N108, com um traçado marginal ao rio Douro e que liga
as cidades do Porto e Peso da Régua mantem-se ao longo
do seu traçado a cotas que não ultrapassam os 300 metros
de altitude, sendo por essa razão uma via alternativa
a todas as outras. As N101 e N108 ligam o distrito do
Porto e Vila Real nos seus setores sudeste e sudoeste,
respetivamente. Futuramente, a Autoestrada 4 (A4) e a
sua ligação ao túnel do Marão, que tem prevista a sua
conclusão durante o ano de 2016, será uma alternativa
ao IP4, contudo é uma via portajada, pelo que uma vez
mais, a N108 poderá ser a alternativa ao tráfego que
pretende evitar portagens.
Com o intuito de perceber o volume de tráfego e o
impacto potencial que a disrupção causada pela neve
pode ter nas vias em análise foram utilizados dados
relativos ao Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) para as
N15 e N101 e IP4 cedidos pela Infraestruturas de Portugal
(fig. 6). Estes dados apresentam falhas em alguns anos
em consequências do vandalismo sobre os contadores
automáticos e de avarias nos equipamentos.
No setor em análise na N15 não existe contador, pelo que
se utilizou o que se encontra mais próximo do Alto de
Espinho, o antigo posto de contagem manual 196A ao Km
53,62, que se encontra cerca de 30 km antes, contudo,
apresentará valores de TMDA excessivos para esta
localização, com 997 veículos diários. Para a contagem
de tráfego da N101 recorreu-se ao contador automático
SCA2-PM0311/PM0312 ao Km 153,9 localizado no Alto de
Quintela/Padrões, com TMDA de 4288 veículos, sendo
que cerca de 300 são pesados das classes C e D. Para a
contagem de tráfego no IP4 utilizaram-se os contadores

Fig. 6 – Tráfego Médio Diário Anual - TMDA (Fonte: Elaboração própria a partir de IP).
Fig. 6 - Average Annual Daily Traffic - AADT (Source: Prepared from IP).
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automáticos, ADR12073 ao Km 73,5, VIL-ADR22083 ao Km
83,05, posto de contagem A015 ao Km 86,6 e o antigo
posto de contagem 204A ao Km 67,6, com um valor médio
de 10792 veículos diários, dos quais, aproximadamente
1000 são pesados das classes C e D.
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Partindo do TMDA, sem contar com a sua distribuição
horária ao longo de 24 horas, facilmente se percebe
que em poucas horas passam pelos locais mais expostos
aos nevões, o Alto de Espinho no IP4 e N15 e o Alto de
Quintela/Padrões na N101, centenas de veículos. E se
a tendência de tráfego na N15 está estabilizada nos
cerca de 1000 veículos diários, ainda assim excessivo,
uma vez que a maioria do tráfego nesta estrada na serra
do Marão passou a realizar-se preferencialmente pelo
IP4, o mesmo não sucede no IP4 e N101, pois estas vias
apresentam uma tendência positiva quanto ao número de
veículos que aí circulam, o que reforça a sua importância
estratégica nas ligações interior-litoral na região Norte.
Posto isto, a conclusão do túnel do Marão é premente
uma vez que permitirá o tráfego a cotas inferiores, logo
menos exposto e consequentemente menos vulnerável
aos episódios de neve que ocorrem no Alto de Espinho.
Relativamente à N101 e uma vez que não existe uma
via alternativa (IC26 Amarante - Régua), a melhor opção
com vista à redução da vulnerabilidade face aos nevões
passará pela utilização da N108, marginal ao rio Douro,
sempre a cotas baixas e consequentemente menos
exposta aos nevões.
Políticas Públicas - Prevenir, Resistir e Recuperar
Em Portugal Continental apenas no ano de 1999 as
entidades com competências nos domínios da prevenção
e socorro elaboraram e implementaram o primeiro
documento específico para situações de neve, o Plano
Especial para Situações de Neve/Nevões na Serra da
Estrela. Este documento colocou à mesma mesa a
experiência de diferentes organismos e entidades que
nas suas áreas específicas de intervenção agiam até aí
pontualmente e isoladamente. Contudo, desde 1992
que os Comandantes das corporações de bombeiros
da área definiram um plano de segurança para a Serra
da Estrela «que foi entregue ao Serviço Nacional
de Bombeiros, mas não mereceu qualquer atenção»
(PÚBLICO, 1999).
A evolução do Plano Especial para Situações de Neve/Nevões
na Serra da Estrela deu origem ao Plano de Operações
Nacional da Serra da Estrela (PONSE) que anualmente
é ativado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil
a 1 de dezembro, sendo desativado em abril do ano
seguinte. A sua operacionalização integra os Corpos de
Bombeiros dos distritos de Castelo Branco (Covilhã) e
Guarda (Loriga, São Romão, Gouveia, Seia e Manteigas),
o Grupo de Resgate em Montanha da Força Especial de

Bombeiros (FEB) da ANPC, e ainda o Grupo de Intervenção
de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR. A partir da sua
ativação é garantida a prontidão e mobilização das
entidades referidas.
Para a área de transição dos distritos de Porto e Vila Real
não existe um documento de incidência supradistrital
como o elaborado para o maciço da serra da Estrela,
pelo que foram analisados (Tabela I) os Planos Municipais
de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) dos concelhos
que integram o alinhamento montanhoso Marão-Alvão,
nomeadamente Amarante, Baião e Marco de Canaveses
(distrito do Porto), Mesão Frio, Peso da Régua, Santa
Marta de Penaguião e Vila Real (distrito de Vila Real).
Com incidência territorial na área em estudo foram
ainda analisados o Plano de Operações Distrital N.º
02/2015 «Condições Meteorológicas Adversas - Neve/
Gelo» e a INSTROP 01/2012 «Procedimentos Operacionais
a Adoptar Face ao Bloqueamento do IP4 por Queda
de Neve», documentos estes, de carácter interno da
estrutura distrital de proteção civil, bem como os Planos
Distritais de Emergência de Proteção Civil (PDEPC) do
Porto e Vila Real.
Dos municípios limítrofes, dois, Peso da Régua e Santa
Marta de Penaguião, apesar de não possuírem rodovias
com ligação direta ao distrito do Porto são aqui referidos,
pois assumem importância enquanto territórios de
atravessamento de vias que poderão constituir-se como
alternativas às que cruzam as maiores altitudes, à
semelhança de Marco de Canaveses, que apesar de não
se interligar com o distrito de Vila Real, será por este
concelho que se processará o tráfego na N211 a menor
altitude, com ligação à N108.
Da análise efetuada aos documentos anteriormente
mencionados verifica-se uma abordagem genérica sobre
nevões, nomeadamente nos dois PDEPC, havendo mesmo
alguns PMEPC que são omissos sobre este risco, o mesmo
sucede com o Plano Municipal de Segurança Rodoviária
de Baião. De referir, que dos PMEPC analisados, apenas
os de Marco de Canaveses e de Mesão Frio se encontram
atualizados, os restantes encontram-se atualmente
em fase de revisão. Do diálogo estabelecido com os
serviços municipais de proteção civil constatou-se a
preocupação de passar a incluir o risco de nevão nos
PMEPC em revisão, ainda que não exista o cuidado
da sua articulação neste domínio com os territórios
concelhios limítrofes.
De todo o modo, os eventos recentes, sobretudo os nevões
de 2009 e 2010 pela severidade observada, revelaram
que existem fragilidades ao nível da redução das
vulnerabilidades deste território aos efeitos dos nevões
e como tal as entidades locais, sobretudo municípios e os
Comandos Distritais de Operações de Socorro do Porto e
Vila Real viram-se na obrigação de produzirem documentos
de contingência que até à data subvalorizavam os riscos
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Tabela I – Documentos analisados no âmbito da proteção civil para situações de neve/gelo.
Table I - Documents examined in the context of civil protection for snow / ice conditions.
Documento

Entidade

PMEPC de Amarante

Município de Amarante

PMEPC de Baião

Município de Baião

PMEPC de Marco de Canaveses

Município de Marco de Canaveses

PMEPC de Mesão Frio

Município de Mesão Frio

PMEPC de Peso da Régua

Município de Peso da Régua

PMEPC de Santa Marta de Penaguião

Município de Santa Marta de Penaguião

PMEPC de Vila Real

Município de Vila Real

Plano Municipal de Segurança Rodoviária

Município de Baião

Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil do Porto

CDOS Porto

INSTROP 01/2012 Procedimentos Operacionais a Adoptar Face ao bloqueamento
do IP4 Por Queda de Neve

CDOS Porto

Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Vila Real

CDOS Vila Real

Plano de Operações Distrital N.º 02/2015 Condições Meteorológicas Adversas Neve/Gelo

CDOS Vila Real

Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil

ANPC

Plano de Operações Nacional da Serra da Estrela (PONSE)

ANPC

associados à neve. Assim, foram produzidos pelo CDOS
Porto a INSTROP 01/2012, relativa a «Procedimentos
Operacionais a Adoptar Face ao bloqueamento do IP4
Por Queda de Neve» e pelo CDOS Vila Real o, Plano de
Operações Distrital N.º 02/2015 relativo a «Condições
Meteorológicas Adversas - Neve/Gelo».
Em concreto são estes dois documentos que emanam
um conjunto de procedimentos de reação aos nevões.
No entanto, é claro que não existe a sua articulação,
à semelhança do verificado com os PMEPC no nível
municipal. Posto isto, fica realçado que as políticas
públicas de prevenção, reação e mitigação são escassas
e limitadas, como referem Zêzre, Pereira, e Morgado
(2005), ao contrário do que acontece noutros países
da UE, a legislação portuguesa contempla a prevenção
dos riscos naturais, tecnológicos e ambientais de forma
muito limitada.
Atendendo à especificidade do risco de nevão neste
setor de transição entre os dois distritos, bem como a
vulnerabilidade analisada das principais rodovias aos
seus efeitos seria de interesse a elaboração de um plano
de carácter supradistrital específico para as situações
de nevão, onde ficasse plasmado os procedimentos de
prevenção, mitigação e recuperação de forma articula
entre os dois distritos e os respetivos municípios mais
vulneráveis. Esta medida poderia eventualmente evoluir
para um plano de carácter supradistrital mais amplo de
dimensão de agrupamento (no âmbito operacional da
proteção civil existem em Portugal Continental cinco

agrupamentos que correspondem à junção de distritos
com proximidade geográfica. O Agrupamento Norte é
composto pelos distritos de Braga, Bragança, Porto, Viana
do Castelo e Vila Real), uma vez que parte considerável
da região Norte é afetada por nevões.
De notar ainda, que apesar da missão da proteção civil
contemplar «o antes, o durante e o após», nas suas
dimensões de prevenção, mitigação e recuperação,
apenas está preconizado pelos Plano de Operações
Distrital N.º 02/2015 «Condições Meteorológicas
Adversas - Neve/Gelo» e INSTROP 01/2012, relativa
a «Procedimentos Operacionais a Adoptar Face ao
bloqueamento do IP4 Por Queda de Neve, ações de
carácter operacional de resposta/mitigação ao perigo
de nevão, não havendo nestes ou outros documentos
elaborados as dimensões de prevenção e de recuperação.
Está preconizado em alguns dos PMEPC analisados, a
utilização de sinalética interditiva das vias atingidas
pela neve ainda que de forma temporária, apenas
durante a ocorrência de nevões e avisando estritamente
do seu condicionamento ao tráfego sem contemplar as
vias alternativas, o que deixa os automobilistas sem o
conhecimento de outras possíveis vias transitáveis e
por essa razão optam por aguardar nas vias afetadas
bloqueando-as, o que atrasa as operações de limpeza e o
prolongamento das operações das equipas de bombeiros.
Para a área de transição dos distritos do Porto e Vila
Real apresenta-se como sugestão a implementação
permanente nos locais de cruzamento, entroncamento
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e nas localidades de sinalética vertical relativa aos
condicionalismos para as N15, N101, N108, e IP4/A4
(fig. 7), à semelhança do que acontece noutros maciços
montanhosos do país atingidos por nevões.

58

A sinalética aqui apresentada terá melhores resultados
quanto maior for a articulação ao nível municipal
e distrital dos serviços de proteção civil, agentes
de proteção civil e demais entidades envolvidas
em situação de nevão. O preconizado pela INSTROP
01/2012 é promissor no que se refere à gestão do
tráfego em função da severidade a diferentes cotas da
queda de neve, contudo, apresenta limitações na sua
articulação e integração com o distrito vizinho de Vila
Real. De referir ainda, que o âmbito de intervenção
deste documento deverá ser alargado ao setor de
transição e não remeter para a exclusividade do IP4 e
para uma relativa desvalorização dos episódios de neve
que afetam outras vias, como a N101, que pelos dados
de tráfego se percebe a tendência de evolução positiva
que presentemente ronda os 4300 veículos diários.
Ainda que nos episódios de neve que ocorram acima dos
800 m de altitude a N101 se apresente transitável, é de
realçar que dadas as baixas temperaturas poderemos
observar a formação de gelo. Assim, para que esta via
possa efetivamente constituir-se como uma alternativa
ao IP4 conforme definido neste documento, deverá
proceder-se ao espalhamento de sal a partir da cota 500 m,

numa extensão de aproximadamente 10 km entre o
entroncamento de Bustelo ao km 146,3 até à Casa dos
Cantoneiros ao km 157,0.
Atendendo ao perfil da N108, esta deverá ser a via
alternativa preferencial sempre que a cota de neve seja
inferior a 800 m, para tal é desejável que o tráfego com
origem em Trás-os-Montes e com destino ao litoral e
vice-versa deverá ser desviado ao longo da N2 a partir de
Vila Real até à N108, fazendo o seu percurso através de
Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua até Marco de
Canaveses. No percurso inverso, o tráfego que encontre
o condicionamento devido à neve em Amarante, deverá
seguir para Marco de Canaveses e a partir daí seguir pela
N211 com ligação à N108 até Peso da Régua onde deverá
optar se segue pela N2 para norte (Vila Real), para sul
(Lamego) ou nascente (Pinhão) através da N222, também
esta uma via a cota baixa, marginal ao rio Douro.
Entende-se pertinente uma maior comunicação com
os automobilistas, tornando acessível informação
relativa ao estado de circulação das vias, sobretudo
no inverno. A sinalética ao longo destas vias poderá
reduzir a vulnerabilidade observada, com baixo custo
de implementação, bem como a inclusão de avisos de
âmbito de proteção civil relativos aos condicionalismos
rodoviários, com uma cobertura nacional no site da
ANPC, uma vez que é o site de referência neste domínio
em Portugal.

Fig. 7 – Sinalética de aviso ao tráfego: a) situação normal; b) situação condicionada.
Fig. 7 - Traffic warning signs: a) normal; b) conditional status.
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Conclusão

Deste modo, entende-se que havendo um acompanhamento da situação meteorológica bem como do estado

Na análise à vulnerabilidade deverão ter-se em conta
múltiplos aspetos que interagem simultaneamente
entre si e cujo efeito cumulativo se traduz num
determinado grau de exposição ao risco. A exposição
dependerá quer de fatores externos (perigo), quer
de fatores internos (características sociais, culturais,
económicas) da sociedade e que lhes permitirá
antecipar, resistir e recuperar na presença de uma
determinada perturbação.
Partindo da análise da vulnerabilidade das
infraestruturas rodoviárias aos efeitos dos nevões
na transição entre os distritos do Porto e de Vila
Real, constatou-se que a exposição é moderada,
atendendo à frequência de episódios de queda de
neve, que em média não ultrapassará os 10 dias
por ano para altitudes acima de 1000 metros. No
entanto, há que ter em conta a permanência da
neve, as baixas temperaturas e a formação de gelo,
durante e nos dias subsequentes aos nevões, o que
poderá permitir que o número de dias com neve
no solo dobre ou triplique, ampliando os impactes
da neve. Ainda assim, pelo facto de globalmente
serem poucos os dias do ano em que se regista
queda de neve e esta ocorrer sobretudo a altitudes
mais elevadas e menos povoadas, traduz pouca
representatividade do fenómeno, o que promove na
sociedade uma fraca memória coletiva face a este
tipo de risco. Este aspeto poderá traduzir-se numa
maior vulnerabilidade, desabilitando as pessoas na
sua capacidade de reação e antecipação perante o
perigo, tornando-se premente sensibilizar e habilitar
os condutores de informação útil caso se depare com
um nevão.
Uma vez que não é de todo possível o controlo sobre o
meio e evitar a precipitação de neve, deverá haver na
sociedade a capacidade de adaptação, promovendo
a sua resiliência. Caso contrário, sempre que neve
nestas vias, e por pouca intensidade que apresentem
esses episódios, assistiremos a uma forte perturbação
no tráfego rodoviário, com centenas de veículos
bloqueados e pessoas sem saberem o que fazer.
Esta realidade é reveladora quer da fraca resiliência
da generalidade das populações residentes quer
das que se encontram em trânsito, mas também
do reduzido grau de preparação e articulação das
entidades envolvidas em operações de prevenção,
mitigação e recuperação do risco de neve. Esta
situação é tão mais preocupante quando se percebe
que os serviços de emergência, sobretudo nas fases
de preparação, não têm concretizadas algumas
medidas que eles próprios fazem constar nos planos,
nomeadamente em termos de sensibilização,
equipamentos e sinalética.

das vias será possível apresentar vias alternativas, que
pelo facto de estarem sinalizadas em permanência, a
generalidade dos automobilistas passaria a reconhecê-las como tal. Uma vez que pela frequência e intensidade
dos nevões não se justifica a obrigatoriedade de
correntes de neve, e nem sempre é possível ter limpa-neves e espalhadores de sal em número ótimo, a solução
mais eficaz acaba por ser a opção de desvio do tráfego,
evitando assim maiores perturbações e potenciais danos,
nomeadamente acidentes rodoviários.
Neste sentido e não menos importante, os meios
disponíveis e recursos afetos a operações em neve
são quase inexistentes, desde a formação dos
operacionais

até

meios

mecânicos

mobilizados

para este tipo de operações, pelo que deverá
haver

uma

aposta

na

sua

aquisição,

mas

de

forma articulada entre as diferentes entidades
(Municípios; Infraestruturas de Portugal; Bombeiros
e concessionárias de autoestradas) com o intuito de
maximizar a resposta, com o menor custo possível.
Assim, embora a estrutura de proteção civil esteja
estabelecida numa lógica territorial dos distritos,
a resposta política com vista aos investimentos e
verbas a atribuir poderão ser realizados numa lógica
das Comunidades Intermunicipais (CIM).
De referir ainda que, embora no inverno os episódios de
neve sejam menos frequentes que a formação de gelo e
geada e por essa razão as vias continuam transitáveis,
deverá haver o espalhamento de sal nas cotas superiores do IP4, N15 e N101, bem como nos futuros acessos
norte e sul do túnel do Marão como medida preventiva
à sua formação.
A articulação entre as diversas entidades e planos, uma
correta sinalização e informação aos automobilistas e
uma eficiente gestão da rede viária conduzirá a uma
redução significativa da vulnerabilidade em situações de
nevão no setor de transição dos distritos do Porto e de
Vila Real.
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Compreender o modo como as pessoas têm a percepção
dos riscos é fundamental para o sucesso da comunicação.
O tipo tradicional de comunicar os riscos às populações
era a partir de uma entidade emissora, com ascendência
resultante do conhecimento especializado e poder
político, para um receptor coletivo, a população, com
menos conhecimentos e que deveria subordinar-se às
informações transmitidas. O SDRM designa este modelo
tradicional como o “modelo de deficit”. Desde há uns
anos ocorre uma mudança substancial, nomeadamente
nos países da Europa. Nesta nova situação manifestase um “direito a conhecer” e um enfoque mais forte
na “responsabilização individual do cidadão”11 ou seja
uma maior participação dos cidadãos para enfrentar as
catástrofes12. Como forma de sistematizar as diferentes
tendências nos modos de comunicar o risco, o SDRM
apresenta quatro tipos diferenciados de comunicação
do risco: mensagem do risco; diálogo acerca do risco;
mensagem governamental; e mensagem instrumental.
A mensagem do risco transmite a informação num sentido
(“one-way”) pretendendo-se que a informação não sofra
distorções ou mal-entendidos por quem a receba (ex:
mapas de risco).
O diálogo acerca do risco aceita que o emissor e o receptor
tenham capacidades para participarem em conjunto no
processo de decisão relativo a um risco (“two-way”). Associa-se, assim, a capacidade de conhecimento aprofundado
e especializado ao conhecimento local e individual. Uma
base de confiança mútua pode e deve ser, então, conseguida.

por todas as pessoas. A interação permite a adaptação e o
entendimento. No entanto, a informação num só sentido
(“one-way”) pode também ter efeitos positivos. O aspeto
importante não é tanto a informação em si mas o contexto
local (subculturas de catástrofe) em que é recebido.
As crenças cognitivas e os sentimentos são fatores
importantes na previsão de atitudes e são desencadeados
pelo enquadramento que tiver a informação do risco na
mensagem enviada.
No caso de uma ameaça iminente, em situação de crise,
as autoridades necessitam de canais de comunicação que
possam transmitir rapidamente alertas com rigor a um
número elevado de pessoas expostas. O SDRM assinala,
para esta situação, a utilização dos Alerta de Emergência
sem Fios (Wireless Emergency Alerts- WEA).
Na atualidade, a utilização de telefones móveis (ex:
sms) para este efeito é um dos exemplos apresentados.
Parece que esta é uma solução promissora que permite
o envio de indicações personalizadas tendo em conta a
localização exata do receptor. Os efeitos e a eficácia
destes meios merecem mais estudos e investigação.
Um outro tipo de canal de comunicação importante é o
conjunto de redes sociais (Twitter, Facebook, blogs, etc.)
que também permite o envio de indicações orientadas para
determinados grupos de cidadãos e possibilita um diálogo.
Finalmente, o papel relevante da comunicação social
que pode adaptar-se a qualquer dos quatro tipos de
comunicação referidos anteriormente. Trata-se de um meio

O tipo de comunicação governamental pretende mudar
determinadas atitudes consideradas ou comportamentos
da população considerados prejudiciais. É um canal de
comunicação de tipo “one-way”.

de informação com grande importância e muito influente

O tipo de comunicação instrumentalista pretende,
também, mudar o comportamento das pessoas por forma
a minimizar algum risco, mas tem a preocupação em
perceber a interação entre a informação e as atitudes
do receptor, bem como em compreender os fatores que
podem motivar a autorresponsabilização pretendida (ex:
folhetos pedagógicos que incentivam a autoproteção).

evolução dos acontecimentos. Para superar as incertezas

De acordo com o SDRM, a comunicação que não permita
um diálogo fica limitada na capacidade de mobilização
para uma auto-preparação e proteção. Refere-se que
um conjunto fixo de mensagens emitido para uma
população pode não ser compreendido do mesmo modo

nos comportamentos e na percepção dos cidadãos.
O subcapítulo seguinte é dedicado aos processos de
decisão sujeitos a incertezas inerentes à ocorrência e à
utilizam-se modelos e dados de diferentes origens. Dados
heterogéneos que podem também suscitar problemas
de consistência e de rigor. A análise e gestão de uma
grande quantidade de dados (época de tratamento
automático de dados -“big data”) justifica propostas de
novas estratégias de decisão a par das possibilidades de
participação por parte dos cidadãos.
As incertezas afetam de maneira relevante os processos
de decisão. As incertezas de tipo aleatório podem ser
caraterizadas por probabilidades. Contudo, há que
entender as hipóteses de base e as incertezas associadas

11 Em Portugal, os cidadãos colaboram quando tal é necessário, nomeadamente para defesa dos seus bens ou na defesa de vidas
humanas. A ideia de colaboração ativa dos cidadãos em situação de crise ou de catástrofe ainda não está bem estruturada e
interiorizada. Prevalece ainda a ideia que proteção deve estar quase exclusivamente a cargo dos bombeiros ou da proteção civil.
12 Em Portugal também se verifica esta tendência para o “direito a conhecer”, em particular através da atuação da comunicação
social que, para além de informarem os factos, não se coíbe de fazer críticas à condução das operações em época de crise, mesmo
pondo em causa a confiança na proteção civil (exemplo do que ocorreu com os incêndios no Verão de 2017). Tal como é referido no
SDRM para as ações na fase pós-catástrofe (Capítulo 5), poderia ser referida uma conduta de comunicação, em período de crise,
subordinada a princípios éticos excepcionais
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aos modelos probabilísticos. Os modelos automáticos ou
baseados em análises remotas com utilização de satélites
e de inteligência artificial ou em análises de informações
baseadas em Twitter têm incertezas diversas.
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O SDRM assinala a ligação forte entre incerteza,
informação e poder. A posse de informação pode conduzir
a manipulações resultantes do poder e das capacidades
associadas de manipulação. Há que tentar diminuir ou
controlar as incertezas, mas há barreiras éticas que
protegem a privacidade das pessoas. O texto desdobra-se em diferentes considerações sobre os diversos
tipos de incertezas mas não apresenta um conjunto de
recomendações práticas ou operacionais.
Em situação de emergência ou de crise, a comunicação
do risco terá que ser dirigida para o grupo específico de
cidadãos ameaçado e localizado numa área específica de
impacto ou de catástrofe. Esta localização é designada,
no subcapítulo do SDRM, por “última milha” (designação
usada na área do Oceano Índico relacionada com o
sistema instalado de alerta contra tsunamis). Toda
uma panóplia de novas tecnologias pode ser utilizada
(tecnologias de informação e comunicação) incluindo
diversos tipos de monitorização e de redes sociais.
Quando a área de intervenção é muito abrangente e
atinge mais do que um país, os diferentes sistemas de
tecnologias podem constituir uma limitação na eficácia
das medidas de gestão do risco de catástrofe. Esta
diferença de “desenvolvimento digital” pode prejudicar
as populações mais vulneráveis que não tenham acesso
às novas tecnologias. As tecnologias mais avançadas
(digitais) deverão ter como objetivo a mobilização do
maior número possível de cidadãos e a disseminação
eficaz de mensagens de alerta e de ação.
Refere-se no SDRM que o Quadro de Ação de Hyogo (20052015) reconhece que o alerta precoce é um instrumento eficaz para reduzir vulnerabilidades e para melhorar a resposta a catástrofes de origem natural (PIPP natural). Este tipo
de alerta deve envolver quatro componentes essenciais:
•

Conhecimento do risco, para compreensão de todos os
aspetos do risco em causa e definição de prioridades;

•

Monitorização, para acompanhar a evolução do
risco e das vulnerabilidades;

•

Capacidade de resposta, para garantir que em cada
nível de atuação é possível reduzir o risco logo que
os primeiros sinais de catástrofe sejam detetados;

•

Comunicação de avisos, através de mensagens que
devem poder ser bem entendidas pelos receptores.

O sistema de alerta precoce compreende duas componentes principais: a infraestrutura de comunicação,
que deve ser muito fiável, composta por diferentes
plataformas de comunicação (redundância) e tendo
garantias de funcionamento durante e pós-catástrofe; e

as mensagens que devem ser eficazes a influenciarem a
percepção do risco de catástrofe e o comportamento de
autoproteção da população–alvo. As mensagens devem
conseguir transmitir a importância e as caraterísticas
da ameaça e indicar a melhor forma de autoproteção.
Estas mensagens devem ser transmitidas de modo a
que possam ser captadas pelos diferentes grupos da
população, com diferentes meios de comunicação.
Para melhorar a eficácia dos sistemas de alerta precoce
preconiza-se um novo paradigma “centrado nas pessoas”,
em vez de ser centrado em especialistas, e que começou
a ser impulsionado pela Organização Meteorológica
Mundial e é também preconizado pelo quadro de ação
de Hyogo. Deste modo, espera-se que as comunidades
sejam mais ativas e possam estar mais preparadas para
desenvolverem ações de proteção contra as ameaças
identificadas. Este tipo de paradigma exige um processo
de preparação junto de cada comunidade por forma a
desenvolver a receptividade à participação ativa e as
capacidades necessárias para uma resposta eficaz em caso
de crise, incluindo a execução de exercícios e simulações.
Para serem eficazes, os avisos e alertas em situação
de emergência têm de ter uma sólida base científica
e técnica, mas devem também estar fortemente
direcionadas para as caraterísticas das pessoas expostas
ao risco em causa.
As estações de rádio e de televisão são importantes
na transmissão de mensagens de emergência e na
divulgação de opiniões pessoais. As redes sociais podem
garantir um fluxo de informação constante e um canal
de debate nos dois sentidos (“two-way”). A qualidade
das informações transmitidas nas redes sociais pode,
contudo, gerar incertezas e perturbações. O diálogo
torna-se descentralizado e sem hierarquia. Refere-se no
SDRM que a população mais jovem é a que mais utiliza
as redes sociais. Há, assim, que diversificar os meios de
comunicação em situação de crise para poder abranger
os diferentes grupos etários, com diferentes hábitos e
possibilidades de acesso aos meios de transmissão.
Uma atenção especial deve ser dada à possibilidade de
uma eventual manipulação da informação através das
redes sociais, nomeadamente na divulgação de boatos
maliciosos ou tendenciosos.
No quarto subcapítulo são apresentados 12 princípios
de boa prática na comunicação em situação de crise e
que eram considerados como fundamentais no início do
século XXI.
Gestão dos Riscos de Catástrofes
O Capítulo 5 é dedicado à prevenção e mitigação de
riscos em conformidade com as recomendações de Sendai
para a redução do risco (2015-2020). O SDRM sublinha
a alteração na orientação adotada para uma gestão do
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risco de catástrofe em oposição à gestão de catástrofes.

séc. XX, na sequência das organizações de defesa civil

O que significa uma maior ênfase na preparação contra

criadas durante a 2ª Grande Guerra e que continuaram

as catástrofes antes dos mesmos ocorrerem. Neste

durante a guerra fria, os estados europeus criaram

Capítulo são abordadas as componentes de uma gestão

estruturas de comando e coordenação do conjunto

do risco: medidas de prevenção e medidas de mitigação;

de forças destinadas à defesa dos cidadãos face às

planeamento para preparação e resposta; recuperação

catástrofes : as organizações e agentes da proteção civil,

pós-catástrofe; e financiamento para as ações de

com o apoio das estruturas militares quando necessário.

mitigação e transferência dos riscos.

O SDRM refere os sistemas de cooperação no âmbito da

A prevenção é definida no texto de um modo muito

proteção civil existentes no quadro da UE. A estruturação

abrangente como sendo o conjunto de medidas para

das organizações de proteção civil entre 1960 e

evitar riscos existentes ou novos riscos. O SDRM reforça

2000 contou com a influência relevante da ciência. A

a importância das ações anteriores às catástrofes

cooperação internacional no âmbito da proteção civil é

considerando que as medidas de prevenção e mitigação

considerada indispensável face aos novos desafios globais

de riscos são mais eficazes economicamente do que as

e tipos de catástrofes, nomeadamente os decorrentes

intervenções pós-catástrofes (valorização dos benefícios

das alterações climáticas. A cooperação em rede

económicos associados às perdas potenciais evitadas). No

transnacional tem sido muito desenvolvida e aplicada

entanto, os benefícios totais são de tipos diversos e superam

em diversas crises que colocaram em risco a segurança

a dimensão económica. A redução de desigualdades

dos cidadãos. São referidos exemplos concretos desta

económicas e da pobreza é um dos aspetos, um dos fatores

cooperação a nível da UE salientando-se alguns sistemas

a ter em conta na mitigação das consequências.

de alerta precoce e de apoio humanitário e económico

Como é bem conhecido, não é possível eliminar todos
os riscos, nomeadamente os associados a fenómenos da
natureza, e a sua prevenção consiste, preferencialmente,
na redução da exposição e das vulnerabilidades
associadas. Nalguns casos poderá também ser possível
atenuar as intensidades dos impactos por meio de
medidas especiais de proteção local (diminuição da
severidade do PIPP). Este tópico tem sido objeto de
muitos estudos nas últimas dezenas de anos. A UE
participa ativamente neste domínio desenvolvendo e
promovendo diversas atividades com interesse teórico e
prático conforme é referido no texto.

em caso de catástrofes.
Medidas de mitigação e recuperação e o financiamento
De acordo com o SDRM, a preocupação das sociedades
relativamente aos riscos públicos tornou-se tão intensa
e crucial que a respetiva gestão e mitigação pode ser
encarada como um tipo especial de regulação política:
uma “regulação baseada no risco”. É mesmo referida uma
faceta de governança baseada no risco e na emergência no
contexto do período de austeridade e de recursos limitados
na UE. Na verdade, o governo do território tende a ser
suportado ou influenciado fortemente pela necessidade

Como é conhecido, as medidas de mitigação podem ser

de uma gestão dos riscos eficaz. As catástrofes podem ser

de dois tipos: estruturais e não-estruturais. De entre

ocasiões para justificar decisões políticas excepcionais.

estas medidas salienta-se o ordenamento da ocupação

Uma chamada de atenção é feita no texto à problemática

do solo como sendo um instrumento fundamental para

do respeito pelos valores e princípios morais e éticos em

diminuir ou controlar a exposição de pessoas e bens a

ambiente de emergência. Nas ações de preparação contra

determinados riscos. A seleção e implementação de

catástrofes há que salvaguardar os princípios éticos da

medidas adequadas exigem uma concertação adequada

democracia e proceder com equidade social.

das autoridades a diversos níveis e a participação dos
cidadãos. Os meios urbanos suscitam a atenção e
mobilizam esforços para que sejam mais resistentes
ou resilientes aos riscos mais relevantes (em alguns
casos, a indústria dos seguros tem promovido ações de
informação). A divulgação de cartas de risco e a definição
de zonamentos apropriados é um bom exemplo para
orientar a ocupação do solo de acordo com uma gestão

A par da participação mais profissional das organizações
de coordenação, regista-se a tendência de uma maior
participação voluntária dos cidadãos nas tarefas de
preparação de medidas e de resposta face a catástrofes. A
integração eficaz destes grupos informais de voluntários,
muitas vezes mobilizados pelas redes sociais, é um
desafio para as autoridades de proteção civil.

racional dos riscos (a implementação da Diretiva das

A fase de recuperação pós–catástrofe é considerada

inundações de 2007 é um exemplo deste procedimento).

uma fase muito importante e deve ser objeto de um
planeamento, por forma a atender aos efeitos dos

Proteção Civil e emergências

impactos sofridos pela comunidade. Impactos físicos no
património construído, em pessoas e impactos sociais

No subcapítulo 5.2 é referida a génese e a função das

e ambientais. Não basta proceder a uma reconstrução

organizações de proteção civil no contexto europeu. No

rápida de edifícios. Os danos e perdas podem ser de
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diferentes tipos. O ideal será existir uma preparação
pré-catástrofe que potencie a recuperação.
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Esta fase da recuperação deve ser aproveitada para
iniciar a mitigação do risco que originou a catástrofe
e, também, a mitigação de outros riscos futuros, já
conhecidos ou novos. Nesta atividade, a participação
e integração dos cidadãos é, mais uma vez, desejável.
A catástrofe deverá ser aproveitada para implementar
medidas que diminuam as vulnerabilidades tendo em
conta os ensinamentos recolhidos no local ou os avanços
científicos mais recentes.
O SDRM refere exemplos europeus de recuperação,
nomeadamente portugueses. A recuperação económica
é um dos aspetos mais relevantes ao tentar tornar as
crises como novas oportunidades de desenvolvimento.
O Capítulo 5 dedica muita atenção à recuperação
psicossocial e às doenças mentais associadas aos diversos
tipos de traumas mentais decorrentes das catástrofes.
O objetivo de tornar as comunidades mais resistentes
(ou resilientes) é aparentemente consensual mas as
capacidades de atuação adequada na fase de recuperação
dependem de muitos fatores e existem frequentemente
obstáculos políticos, sociais e financeiros que dificultam
ou impedem a concretização dos objetivos racionais
considerados indispensáveis.

Desafios na Gestão do Risco de Desastres
O Capítulo 6, o último capítulo do SDRM, apresenta
uma síntese dos desafios futuros que se colocam a todos
os agentes de mitigação do risco de catástrofes, aos
especialistas científicos, aos decisores políticos e aos
profissionais no que concerne os aspetos de Parcerias,
Conhecimento e Inovação. Estes desafios constituem
um resumo de tópicos desenvolvidos ao longo do texto
e podem servir de referência para atividades futuras de
investigação no quadro da UE ou das Nações Unidas
Considerações Finais do Autor da Recensão
O documento em análise, o SDRM, atinge três objetivos
importantes: (I) a divulgação institucional associada com
atividades da EU no âmbito da gestão dos riscos, (II) a
apresentação consistente da estrutura do conceito Risco
e do conjunto de componentes a considerar na análise
e gestão dos riscos e, finalmente, (III) a apresentação
estruturada de diferentes tipos de riscos de catástrofes,
numa visão integrada.
Salientam-se alguns
positivos do SDRM:

dos

aspetos

específicos

mais

•

A preocupação com os efeitos da mudança climática
nos padrões das catástrofes;

O financiamento das medidas de gestão do risco é um dos
aspetos mais difíceis. Na verdade o custo das medidas de
prevenção ou de mitigação podem rapidamente exceder
as capacidades orçamentais públicas e privadas de uma
região ou de um país.

•

A importância da aplicação da ciência e da inovação
na gestão dos riscos;

•

O sublinhar da importância da percepção social do
risco e do estudo dos comportamentos humanos na
prevenção e gestão de crises;

Acresce que os benefícios ou o valor acrescentado destas
operações são de difícil concretização ou confirmação,
o que tem implicado uma participação forte do Estado.

•

A ênfase dada à comunicação do risco na vertente
da eficácia nas informações a fornecer aos cidadãos
em risco, aplicando novas tecnologias, e na vertente
de manutenção da confiança da comunidade nos
serviços de proteção;

•

A necessidade de cooperação ativa dos cidadãos e
da estruturação da autoproteção dos cidadãos em
situação de risco e de perigo;

•

A mensagem da necessidade de cooperação internacional para enfrentar as catástrofes que tenham
uma escala que ultrapassa a capacidade de um
Estado. A cooperação internacional poderá, assim,
ser um fator relevante na gestão de crises;

•

Afigura-se que a questão do financiamento merecia um
subcapítulo mais estruturado.

A abordagem do conceito de multirriscos ou de
riscos múltiplos e combinados é relevante do ponto
de vista teórico e pode ajudar a estruturar a gestão
dos riscos;

•

No entanto, o conceito de transferência de riscos com base
em seguros é bem conhecido e a referência a modalidades
de seguros que propiciam ou compensam a atenuação
voluntária de vulnerabilidades é muito oportuna.

A preocupação com os desafios identificados e as
oportunidades de desenvolvimento de soluções
através da investigação científica.

Salienta-se a apresentação, ao longo dos Capítulos
do SDRM, do “estado dos conhecimentos” o qual é

O SDRM apresenta no subcapítulo 5.4 um conjunto de
possibilidades financeiras alternativas. A compreensão
do tema não é, contudo, muito fácil. A descrição de
alguns casos concretos parece até ser um pouco
exagerada e de difícil extrapolação para outras
situações. Referem-se alguns exemplos deste tipo: a
descrição de parcerias público-privadas (provavelmente
com partilha do risco mais ou menos equilibrada) ou
a descrição do Consórcio de Compensação de Seguros
instituído em Espanha em 1954. Esta descrição pode
suscitar algumas interrogações ao leitor: será que este
instrumento muito concreto não está datado? Será que
pode ser um modelo a seguir?

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

territorium 25 (I)
sustentado num conjunto muito relevante de referências
bibliográficas recentes. É de salientar o facto de o SDRM
reunir um número vasto de autores especialistas de
várias nacionalidades. Este aspeto deve ter provocado
dificuldades na coordenação dos diferentes textos que
constituem os sucessivos Capítulos. Conforme foi já
referido com o exemplo do período de retorno, o rigor
científico e a harmonização de conceitos e metodologias
nem sempre estão conseguidos.
Eventualmente como outro reflexo da complexidade
de coordenação, regista-se a ausência de um glossário
com as definições dos termos adotados ou propostos no
documento pelos diferentes autores. Este glossário seria
muito útil.
Um documento deste tipo não pode conter toda a
informação que é relevante e os temas seleccionados
devem ter sido objeto de um escrutínio apertado. No
entanto, permitimo-nos assinalar alguns tópicos gerais
que entendemos serem faltas relevantes:
•

•

O documento não refere, com a ênfase que
julgamos ser adequada, as limitações das medidas
de prevenção e proteção face às incertezas e aos
processos perigosos com intensidade inusitada,
nomeadamente em resultado das referidas
alterações climáticas e mudanças na ocupação
e utilização do território. A consideração das
incertezas aleatórias e epistémicas permitiria
evidenciar que a gestão dos riscos de catástrofes
não pode ser encarada como um domínio científico
ou operacional completamente fiável;
As limitações decorrentes das capacidades
financeiras e das pressões políticas e sociais
condicionam os processos de decisão e de mitigação
dos riscos impondo critérios, explícitos ou implícitos,
de tolerabilidade social aos riscos. Uma apresentação
estruturada da economia dos riscos das catástrofes
e dos critérios éticos de decisão evidenciaria as
dificuldades que podem existir em garantir níveis de
segurança mais elevados. A cooperação internacional

em situações de crise pode constituir uma ajuda
cuja eficácia depende do tipo de catástrofe, de uma
cooperação institucional muito avançada e integrada
e da escala territorial em causa. Os tempos de
resposta podem tornar essa ajuda secundária ou no
âmbito de uma gestão pós-crise.
O SDRM pode ser considerado um texto suficientemente
completo e atualizado de divulgação da gestão do risco
de catástrofes, permitindo uma leitura acessível. O
SDRM pode ser um ponto de partida para o leitor iniciar
um estudo aprofundado e de investigação em áreas que
lhe suscitem algum interesse especial.
Pode dizer-se que o SADRM se situa entre um manual
prático de apoio à compreensão da estrutura da análise
e gestão do risco de acidentes e uma obra de divulgação
de tópicos especiais e de exemplos de aplicação. Neste
contexto, o SDRM pode ser sujeito à crítica por ser
mais teórico do que prático. Ou seja, é um documento
de síntese e de orientação para aprofundamentos em
diversos domínios mas não apresenta recomendações
operacionais ou dados estatísticos robustos e
harmonizados relativos aos diversos tipos de riscos.
A ênfase na aplicação dos conhecimentos científicos e
da inovação à gestão dos riscos já deveria ser consensual
em pleno séc. XXI. No entanto, constitui um dos vetores
principais do SDRM e um objetivo fundamental a atingir.
Deste modo, convoca-nos para um renovado esforço
em defesa do rigor na interpretação dos factos e de
conhecimentos sustentados. Compreende-se que a
adaptação à mudança climática é um domínio que exige
conhecimentos científicos e uma gestão de incertezas e de
vulnerabilidades muito apurada. O SDRM aborda a influência
da mudança climática nos diferentes tipos de risco mas não
apresenta informações novas muito concretas.
Não sendo um documento que divulgue conhecimentos
complexos ou muito avançados, o SDRM cumpre uma
função importante no contexto internacional e constitui
uma boa apresentação das atividades de gestão dos
riscos de catástrofes na União Europeia.
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