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Apresentação

PREVENÇÃO DO RISCO DE CATÁSTROFE NATURAL: COMO RESISTIR AO IRRESISTÍVEL?

Carla Amado Gomes
Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Professora Convidada da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

As  catástrofes  naturais  fazem  parte  da  dimensão  trágica  da  história  da 

civilização humana. A sensação de proximidade, temporal e espacial, que 

os  múltiplos  meios  de  comunicação  existentes  introduziram  transformam 

eventos  dramática  e  longinquamente  isolados  em  realidades 

emocionalmente  reflectidas  por  todo  o  Mundo,  gerando  comoção  e 

solidariedade. 

A  evolução  da  estatística  dos  desastres  naturais  é  relativamente 

animadora  –  de  1970  a  1990,  registou-se  uma  redução de  2  milhões  de 

mortes para menos de 800.000. No entanto, o número de afectados triplicou 

para 2 milhões e os prejuízos económicos quintuplicaram. Segundo dados da 

ONU, os desastres naturais relacionados com o clima, a actividade sísmica e 

a actividade vulcânica foram responsáveis, na década 1995/2005, por mais 

de 531.000 mortes, 2,5 mil milhões de pessoas afectadas e mais de 545 mil 

milhões de euros de prejuízo. Já a Agência Europeia do Ambiente, para o 

período  compreendido  entre  1998/2009,  avança dados  mais  detalhados, 

relativos ao espaço europeu: perdas humanas de cerca de 100.000, mais de 

11 milhões de pessoas afectadas, prejuízos orçados em cerca de 150 biliões 

de euros; o evento de maior capacidade letal foi o calor, tendo provocado, 

no Verão de 2003, mais de 70.000 mortes na Europa; os factores de risco mais 

onerosos são as inundações e tempestades (gerando prejuízos de 52 e 44 

biliões de euros, respectivamente), enquanto os eventos geofísicos, como os 
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sismos e erupções vulcânicas,  resultaram em 19.000 mortes  e prejuízos  de 

cerca de 29 biliões de euros.

Desde a década de 1990, a ONU tem dedicado uma atenção particular a 

esta temática. A Resolução da Assembleia Geral 44/236, de 22 de Dezembro 

de 1989, consagrou a década de 1990 como Década Internacional para a 

redução  dos  desastres  naturais, e  a  segunda  Quarta-feira  do  mês  de 

Outubro  como Dia  Internacional  para  a  redução  dos  desastres  naturais  

(actualmente  assinalado  no  dia  12  de  Outubro).  As  conferências  de 

Yokohama  e  de  Hyogo  (em  1994  e  2005,  respectivamente)  são  os  dois 

marcos mais impressivos desta preocupação, uma vez que delas resultaram 

dois  documentos  fundamentais  na  estruturação  das  estratégias  de 

abordagem do  fenómeno multipolar  em que se  traduzem  as  catástrofes 

naturais.

No plano regional, logo a partir de finais da década de 1970, começam a 

assinalar-se algumas iniciativas em sede de gestão do risco de catástrofe 

natural:  no âmbito da ASEAN (Association of South East  Asian Nations),  foi 

adoptada  em  Manila,  em  1976,  a  Declaration  on  mutual  assistance  on 

natural disaster, e no quadro da OAS (Organisation of American States), por 

seu  turno,  foi  assinada  em  1991  a  Interamerican  convention  to  facilitate 

disaster  assistance,  em Santiago do Chile.  Mais  particularmente ainda,  no 

contexto europeu, o Comité de Ministros do Conselho da Europa aprovou, 

em  1987,  a  criação  de  um  Grupo  de  Cooperação  Europeia  para  a 

prevenção de desastres industriais e naturais, através da Resolução (87)2, de 

20 de Março (EUR-OPA). E a União Europeia adoptou, em 2007 a  directiva 

2007/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, sobre 

gestão  do  risco  de  inundações  e  prepara  para  breve  uma  estratégia 

europeia  de  prevenção  de  catástrofes,  baseada  nas  Estratégias  de 

Yokohama e Hyogo.

Do ponto de vista humano, as catástrofes naturais convocam problemas 

assistenciais  magnos.  Do ponto  de  vista  financeiro,  avultam  os  custos  da 
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mitigação e reparação, tendo em consideração a extensão e gravidade 

dos danos (o  furacão  Katrina foi  um dos desastres  naturais  mais caros de 

sempre,  com  prejuízos  estimados  em  108  biliões  de  dólares;  o  recente 

furacão Sandy terá gerado danos em torno de metade dessa verba). Enfim, 

do ponto de vista jurídico, porventura a questão mais relevante é a de saber 

onde acaba a inevitabilidade e começa a omissão, nomeadamente por 

violação de deveres de prevenção. Situações como as das enxurradas da 

ilha da Madeira, de 2010, ou de Angra dos Reis, em 2011, são actos de Deus 

ou omissões do Homem? 

O Tribunal de Estrasburgo já se pronunciou sobre a temática dos danos 

decorrentes de um desastre natural, num caso que pode vir a constituir um 

leading  case:  o  caso Boudaieva  contra  a  Rússia,  de  2008,  gerou  uma 

condenação do Estado russo por  omissão de medidas de prevenção de 

uma enxurrada. E bem recentemente, no dia 21 de Outubro de 2012, foram 

condenados por homicídio negligente por um tribunal italiano seis cientistas, 

membros da Comissão Nacional de grandes riscos, integrada no Serviço de 

protecção civil italiana, em razão de terem, com a sua análise da situação 

sismológica prévia ao sismo de Aquila (2009), alegadamente induzido uma 

falsa sensação de segurança na população, a qual inibiu as pessoas de fugir 

das suas casas, tendo muitas morrido soterradas.

Uma  catástrofe  natural  dificilmente  se  evita  ―  mas  os  seus  efeitos 

devastadores podem ser mitigados, com adequadas e atempadas medidas 

preventivas. Das Estratégias de Yokohama e de Hyogo decorre um conjunto 

de linhas operativas de prevenção, das quais destacaríamos as seguintes: 

- Planeamento territorial (zoneamento; sinalização; fiscalização);

- Sistemas de alerta precoce;

- Formação de profissionais e voluntários;

- Informação ao público;

- Incremento da qualidade de construção;

voltar ao índice
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- Implementação de estruturas institucionais de resposta pronta, nacionais 
e internacionais;

- Criação de fundos de assistência à reacção e recuperação.

Estas directrizes têm vindo a ser assimiladas pelos legisladores nacionais, 

muito  particularmente  na  dimensão  do  planeamento.  Por  exemplo,  em 

Portugal, o DL 115/2010, de 22 de Outubro, que estabelece um quadro para 

a avaliação e gestão dos riscos de inundações, com o objectivo de reduzir 

as suas consequências prejudiciais ― transpondo a Directiva 2007/60/CE, do 

Parlamento  Europeu  e  do  Conselho,  de  23  de  Outubro  ―,  tem  como 

instrumentos  principais  as  cartas  de  risco  de  inundações  e  os  planos  de 

gestão do risco de inundação. 

A directiva distingue entre  avaliação de risco – traduzida na elaboração 

de cartas  de zonas inundáveis  e de cartas  de inundações (artigo 6) –,  e 

gestão do risco de inundações – baseada nos objectivos definidos no nº 2 do 

artigo  7:  “redução  das  potenciais  consequências  prejudiciais  das 

inundações para a saúde humana, o ambiente, o património cultural e as 

actividades  económicas,  e,  se  forem  consideradas  adequadas,  em 

iniciativas  não  estruturais  e/ou  na  redução  da  probabilidade  de 

inundações”.  A metodologia passa,  conforme descreve o §3º do nº 3 do 

mesmo artigo,  pela implementação de “sistemas de previsão e de alerta 

precoce, tendo em conta as características de cada bacia ou sub-bacia 

hidrográfica. Os planos de gestão dos riscos de inundações podem também 

incluir a promoção de práticas de utilização sustentável do solo, a melhoria 

da retenção da água e a inundação controlada de determinadas zonas em 

caso de cheia”.

No Brasil, a recente Lei 12.608, de 10 de Abril, aposta identicamente na 

identificação de zonas  de risco de eclosão de eventos  naturais  extremos 

(deslizamentos; inundações; incêndios) através de planos, e na prevenção 

de novas  ocupações  e  desocupação das  actuais,  em zonas  de risco.  O 

legislador brasileiro adoptou como instrumento fundamental de gestão do 
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risco de desastre natural, na linha das Estratégias de Yokohama e Hyogo, a 

carta de risco, a elaborar por cada Município (cfr. o artigo 8º/IV). Esta figura, 

que na verdade existe desde 1979 (teve uma primeira aplicação em Santos), 

não  vingou,  fruto  da  ocupação  desordenada  e  da  ausência  de 

planificação urbana e territorial. A vulnerabilidade revelada por certas zonas 

do território brasileiro, nomeadamente encostas e zonas ribeirinhas, mais do 

que recomenda, obriga à sua sinalização por parte das entidades públicas, 

com  vista  à  evitação  de  instalação  de  novas  edificações  e  eventual 

realojamento das populações em maior risco. Este mapeamento deve ser 

levado  a  cabo  articuladamente  com  os  cidadãos  residentes  nas  zonas 

vulneráveis, no sentido de objectivamente os sensibilizar para os riscos que 

correm e de os preparar para adoptar as condutas preventivas atempadas, 

adequadas e suficientes. 

Enfim, a comunicação do risco é um elemento essencial para o sucesso 

na  mitigação  do  risco  de  catástrofe  natural  ―  antes,  durante  e  após  a 

eclosão  do  evento.  A  sentença  do  caso  Aquila,  acima  mencionada,  é 

paradigmática  da  centralidade  da  informação  perante  situações  de 

ocorrência  inevitável,  as  quais  demandam uma postura  equilibrada,  que 

evite o pânico mas que não dispense uma atitude de prontidão de resposta. 

Quanto maior for o grau de incerteza que rodeia os fenómenos ― e os sismos 

são  seguramente  um  reduto  quase  intangível  às  previsões  científicas  ―  , 

maior a irresponsabilidade do cientista. Apelando a uma comparação algo 

inusitada,  do  mesmo  passo  que  o  parlamentar  goza,  em  nome  da 

independência que o mandato democraticamente atribuído lhe confere, 

de irresponsabilidade pelas  opiniões  emitidas  no exercício das  funções,  o 

cientista, dentro da margem de erro que a análise científica lhe propicia, 

deve  também  ser  considerado  tendencialmente  irresponsável  pelas  suas 

previsões ― salvo, concederíamos, se o erro for palmar, ou se o cientista tiver 

assumido expressamente a responsabilidade pelas opiniões expressas,  sem 

quaisquer reservas. 
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A  condenação  dos  cientistas  da  Comissão  Grandi  Rischi não  foi,  ao 

contrário  do  que  uma  primeira  análise  pode  sugerir,  uma  perseguição 

galileiana, mas antes uma censura da degradação dos níveis de prevenção 

minimamente  exigíveis  a  órgãos  administrativos investidos  de  missões  de 

protecção civil, numa zona especialmente vulnerável. Os cientistas não se 

expressaram enquanto cientistas mas antes como entidades administrativas 

gestoras  do  risco  sismológico,  o  que  os  desabrigava  da  tendencial 

irresponsabilidade perante  o erro  e antes  os  colocou numa dimensão de 

responsabilização  jurídica  perante  a  omissão  de  informação  fidedigna.  É 

que, afinal, imprevisível e irresistivelmente, a terra move-se…

Nesta conferência, vários aspectos da gestão do risco de catástrofe serão 

abordados,  numa  reflexão  conjunta  e  pluridisciplinar  que  pretende  dar 

sequência à obra colectiva Direito(s) das Catástrofes Naturais publicada em 

Outubro de 2012 pela Almedina e por mim coordenada. Espero que estas 

iniciativas possam dar frutos, académicos e sociais, uma vez que os cenários 

do futuro se afiguram, a nosso pesar colectivo, catastróficos, e está também 

(sobretudo)  na  nossa  mão  da  sociedade  civil  travar  urgentemente  a 

caminhada destrutiva  para  que somos  empurrados.  Parafraseando Albert 

Einstein,  "I  never think of the future.  It comes soon enough" ― é imperativo 

pensar o futuro, para que ele nos não surpreenda fatalmente.

Voltar ao início do texto
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Presentation

PREVENTION OF NATURAL DISASTER RISK: 
HOW TO RESIST THE IRRESISTIBLE?

Carla Amado  Gomes

Professor, Faculty of Law, University of Lisbon
Visiting Professor, Faculty of Law, New (Nova) University of Lisbon

Natural  disasters  are  part  of  the  tragic  dimension  of  human  civilization’s 

history.  Through the media, far and isolated events become close realities, 

causing  commotion  and  solidarity.  The  evolution  of  statistics  on  natural 

disasters is relatively reassuring - from 1970 to 1990, we verify a reduction of 2 

million deaths to less than 800,000. However, the number tripled to 2 million 

affected and economic losses  quintupled.  According to  UN data,  natural 

disasters related to climate, seismic and volcanic activity were responsible, in 

the decade of 1995/2005, for more than 531,000 deaths,  2.5 billion people 

affected  and  over  545  billion  euros  in  injuries.  The  European  Environment 

Agency, for the period 1998/2009, advances more detailed data relating to 

Europe: human losses of about 100,000, more than 11 million people affected, 

damages estimated at about 150 billion euros; the most lethal event was the 

heat, from which resulted, in the summer of 2003, more than 70,000 deaths in 

Europe; the more costly risk factors are floods and storms (causing losses of 52 

and  44  billion  euros,  respectively),  while  geophysical  events  such  as 

earthquakes and volcanic eruptions resulted in 19,000 deaths and losses of 

about 29 billion euros.
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Since the 1990s,  the UN has  devoted particular  attention to  this  issue.  The 

General Assembly resolution 44/236, 22 December 1989, enshrined the 1990s 

as the  International Decade for natural disaster reduction,  and designated 

the second Wednesday of October as International Day for the reduction of  

natural  disasters (currently  marked  on  the  12th  October).  Conferences  at 

Yokohama and Hyogo (in  1994  and 2005,  respectively)  are  the  two  most 

impressive  landmarks  of  this  concern,  since the  two  key  documents  there 

produced resulted in structuring strategies of multipolar approach to natural  

disasters.

At the regional  level,  as  early as  the late 1970s,  some initiatives  began to 

emerge, related to risk management of natural disasters: in 1976, in Manila, 

within ASEAN (Association of South East Asian Nations),  the  Declaration on 

mutual  assistance  on  natural  disaster was  adopted,  and  within  the  OAS 

(Organisation of American States), in turn, the  Interamerican Convention to  

facilitate disaster assistance was signed in 1991, in Santiago de Chile. More 

particularly still,  in the European context,  the Committee of Ministers of the 

Council of Europe created, in 1987, the Group of European cooperation for  

the prevention of natural and industrial disasters, through Resolution (87) of 

the 20th March (EUR-OPA). And the European Union aproved, in 2007, the 

Directive 2007/60/EC,  of  the European Parliament and the Council,  of  the 

23rd October, on the management of flood risk, and is preparing a European 

strategy for disaster prevention, based on the Strategies of Yokohama and 

Hyogo.

From  a  human standpoint,  natural  disasters  summon  huge  assistance 

problems.  From  a  financial standpoint,  mitigation  and  repair  costs  are 

considerable,  depending  of  the  extent  and  severity  of  the  damage 

(hurricane Katrina was one of the most expensive natural disaster ever, with 

damages  estimated  at  108  billion  dollars;  the  recent  hurricane  Sandy 

generated around half  of  this  amount).  Anyway,  from a  legal standpoint, 
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perhaps the most relevant question is to know where inevitability ends and 

omission of preventive measures begins. Cases like the floods in Madeira, in 

2010, or in Angra dos Reis, in 2011, are acts of God or omissions of Man?

The Strasbourg Court has already ruled on the issue of damages resulting from 

a natural  disaster,  on what may prove to  be a  leading case:  the process 

presented by the Boudaieva family against Russia, in 2008, led to a conviction 

of the Russian state on the basis of default of preventive measures to reduce 

flood  risk.  And  just  recently,  on  the  21st  October  2012,  six  scientists  who 

integrated  the  Commissioni  Grandi  Rischi,  were  convicted  by  negligent 

homicide  by  an  Italian  court,  because  their  analysis  of  the  seismological 

situation prior to the earthquake of Aquila (2009) allegedly induced a false 

sense of security among the population, which inhibited people to flee their  

homes, many having died buried.

A  natural  disaster  is  hard  to  avoid  -  but  its  devastating  effects  can  be 

mitigated  with  appropriate  and  timely  preventive  measures.  Strategies  of 

Yokohama and Hyogo present a set of lines operating prevention of which 

we would highlight the following:

- Territorial planning (zoning, signage, surveillance);

- Early warning systems;

- Training of staff and volunteers;

- Public information;

- Increase of construction quality;

-  Implementation  of  ready  institutional  response  ready,  national  and 

international;

- Creation of assistance funds to the reaction and recovery.

These guidelines have been assimilated by national legislators, particularly in 

the  dimension  of  urban  planning.  For  example,  in  Portugal,  Decree  Law 

115/2010,  22nd October,  established a framework  for  the  assessment  and 
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management  of  flood  risks,  with  the  aim  of  reducing  their  harmful 

consequences,  hence  transposing  Directive  2007/60/EC,  of  the  European 

Parliament and the Council, of 23rd October, which counts, among its main 

instruments,  flood  risk  management  charts  and  flood  risk  plans.

The Directive distinguishes between risk assessment ― through the preparation 

of flood hazard maps and flood charts  (article 6) ―, and  management of  

flood risk  ― based  on  the  objectives  set  out  in  paragraph  2  of  article  7: 

"reduction of the potential  and harmful  consequences of floods to human 

health,  to  the environment,  to  cultural  heritage and to economic activity, 

and,  if  considered  appropriate,  non-structural  initiatives  for  reducing  the 

likelihood of flooding”. The methodology is, as described in §3 of nº 3 of the 

same article, the implementation of "forecasting systems and early warning 

systems, taking into account the characteristics of each basin or sub-basin. 

Management  plans  for  flood  risk  may  also  include  the  promotion  of 

sustainable use practices of soil, improving water retention and controlling of 

flooding of certain areas."

In  Brazil,  the  new  Law  12.608,  10th  April,  identically  oriented  itself  to  the 

identification of areas at risk of outbreak of extreme natural events (landslides, 

floods, fires) through plans, and to the prevention of new occupations and 

vacation of the current in risk areas. Brazilian legislators adopted risk charts as 

an essential  tool  for  managing the  risk  of  natural  disaster,  in  line  with  the 

Yokohama and Hyogo Strategies. Each chart should be drawn up by each 

municipality (cf. article 8/IV). This instrument, which actually exists since 1979 

(there  was a first  application in Santos),  failed as a result  of  the disorderly 

occupation  and  lack  of  urban  and  territorial  planning.  The  vulnerability 

revealed  by  certain  areas  of  the  Brazilian  territory,  including  slopes  and 

riparian zones, demands ― more than recommends ― its signaling by public 

authorities, in order to avoid the installation of new buildings and consequent 

relocation of  populations  most  at  risk.  This  mapping should be carried out 

articulately  with  residents  in  vulnerable  areas,  in  order  to  objectively  raise 
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awareness of the risks they face and to prepare them to take the preventive 

measures timely, adequately and sufficiently.

Finally, risk communication is an essential element for success in mitigating the 

risk of natural disasters ― before, during and after the outbreak of the event. 

The Aquila decision, mentioned above, is paradigmatic of the centrality of 

information  in  situations  of  unavoidable  occurrence,  which  require  a 

balanced posture, avoiding panic but not dismissing an attitude of readiness 

to  respond.  The  greater  the  degree  of  uncertainty  surrounding  the 

phenomena ― earthquakes are certainly one of the most intangible events to 

scientific forecasts ―, the greater the irresponsibility of the scientist. Appealing 

to a somehow unusual comparison, whereas the parliamentary, on behalf of 

the  independence  provided  by  the  democratically  assigned  mandate, 

enjoys irresponsibility for the opinions expressed in the exercise of his functions, 

the scientist, within the margin of error that scientific analysis implies, should 

also be considered irresponsible for his predictions ― in principle, of course, 

because if  the  error  is  evident,  or  if  the  scientist  has,  without  reservations, 

expressly assumed responsibility for his opinions, he should be held responsible.

The (criminal) condemnation of the scientists integrating Commission Grandi 

Rischi was not, contrary to what an initial analysis might suggest, a  Galilean 

process,  but  a  censorship  of  the  degradation  of  the  required  levels  of 

prevention publicized by administrative agencies vested with civil protection 

missions,  especially  in  vulnerable  areas.  Scientists  have  not  expressed 

themselves as scientists but as administrative entities invested on the task of 

seismological risk management. This vests make them legally accountable for 

the omission of reliable information to  the population ― and furthers  them 

from the irresponsibility before errors which they would benefit from, if talking 

as “mere” scientists. Et pur si muove...
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In this conference, we will go through several aspects of catastrophic risk 

management,  within  a  broad  and  multidisciplinar  debate  which  gives 

sequence to the book  Direito(s) das Catástrofes Naturais (Catastrophic Risk 

Law(s)), published in October 2012 by Almedina (editor) and coordinated by 

myself. I truly hope these initiatives may fructify, academic and socially, once 

future scenarios, regrettably, are catastrophic and civil society should give its 

best effort to try to avoid global destruction. Paraphrasing Albert Einstein,  "I 

never think of the future. It comes soon enough" ― thinking about the future is 

imperative, otherwise it will impose itself on us, fatally.

Back to top
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CATÁSTROFES NATURAIS: O QUE SÃO?

Jorge Gil Saraiva
Prof. Engenheiro

Definição

Um  desastre  natural  é  um  acontecimento  (mais  especificamente  a 
concretização de um perigo) que resulta de processos naturais da Terra ou 
que a afecta levando à perda de vidas humanas, ocorrência de feridos ou 
ainda a perdas económicas e ambientais.

É evidente, mas não cabe aqui discuti-lo, que deve haver um limite inferior 
para o valor dessas perdas que distinga quando é que o acontecimento se 
torna, efectivamente, num desastre até por que a severidade das perdas 
depende  da  vulnerabilidade  das  populações  mas  também  da  sua 
capacidade de resistir quer ao acontecimento quer às suas consequências 
(resiliência), daí que a expressão “os desastres ocorrem quando os perigos se 
cruzam com a vulnerabilidade” seja bem conhecida de quem aborda este 
tipo de questões.

Pode-se  ir  um  pouco  mais  longe  para  tentar  clarificar  a  definição:  um 
acontecimento natural potencialmente perigoso, como um deslizamento de 
terras ou um sismo, numa área inabitada não pode ser classificado como um 
desastre natural  já que dificilmente afectará os seres humanos; por outras 
palavras só há desastres naturais por que o Homem existe e está presente.

Classificação

Tem  havido  ao  longo  dos  anos  várias  classificações  que  procuram 
enquadrar  as  catástrofes  naturais  em  diferentes  contextos  podendo  ser 
referida, como curiosidade, o que deve ser a mais antiga das classificações 
que recorria aos 4 “elementos” que constituíam a matéria: o Fogo, o Ar, a 
Água e a Terra.

voltar ao índice



Instituto de Ciências Jurídico-políticas 22

Hoje em dia existem vários tipos de classificações sendo que nenhuma delas 
é  universalmente  aceite  pois  como se  verá  existem  relações  umas  vezes 
simples  mas  outras  bastante  complexas  entre  os  vários  tipos  de desastres 
naturais. Assim a erupção de um vulcão pode estar também na origem de 
um  sismo,  ou  de  deslizamentos  de  terras,  ou  ainda  a  enxurradas  e 
inundações. Opta-se aqui por apresentar a classificação mais corrente entre 
as companhias de re-seguros europeias numa tentativa de apresentar uma 
listagem final  com alguma coerência  e  praticamente  sem omissões.  Essa 
classificação agrupa os desastres naturais por Grupos, cada grupo divide-se 
em Tipos Principais que por sua vez se dividem em Sub-Tipos e estes ainda em 
Sub-Sub-Tipos.

A tabela 1 resume essa classificação e considera-se suficientemente clara 
dispensando grandes comentários.

Um comentário apenas para deixar clara a complexidade da classificação: 
o termo Lahar um termo adoptado pela comunidade científica internacional 
que corresponde a um caso muito específico em que a entrada súbita de 
um  vulcão  em  erupção  em  altitude  leva  à  fusão  (muitas  vezes  apenas 
parcial) da neve criando enxurradas em que, para além da água, da neve e 
dos materiais  apanhados ao longo do trajecto são também incorporados 
produtos piroclásticos, como as cinzas ou rochas resultantes, e que aparece 
nesta classificação individualizada por uma razão muito simples: os lahars são 
responsáveis por cerca de 20% do total de mortes registadas aquando da 
ocorrência de fenómenos vulcânicos.

Fenómenos naturais. O vento

Os  fenómenos  naturais  que  podem  estar  na  origem  de  desastres  são 
correntemente  considerados  como aleatórios  e  assume-se,  vezes  demais, 
que  não  é  possível  fazer  nada  para  os  evitar  ou  mesmo mitigar  as  suas 
consequências. Se bem que a maior parte das vezes a primeira assumpção 
seja verdadeira o mesmo não acontece com a segunda.

De  qualquer  forma  pode  afirmar-se  que  o  nosso  conhecimento  sobre  a 
ocorrência  dos  fenómenos  em si,  sobre  a  intensidade de que se  podem 
revestir  e  sobre  os  potenciais  danos  que  podem  provocar  tem  vindo  a 
crescer de forma sistemática ao longo do último século. Vale a pena olhar 
com  algum  pormenor  para  um  caso  para  perceber  o  estado  do 
conhecimento actual (C&T) no que diz respeito aos aspectos atrás referidos. 
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Quadro 1
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A  opção  pela  meteorologia,  mais  concretamente  pelas  grandes 
tempestades (sendo o vento o principal agente) tem a ver com razões que 
estão relacionadas com escalas de tempos e que mais à frente se referirão 
com maior pormenor.

O vento, diz a primeira definição que se aprende nas escolas, é o ar em 
movimento, nada adiantando sobre as razões que levam a esse movimento. 
No entanto, é fácil hoje explicar a qualquer aluno do ensino básico que a 
radiação solar dada a posição do eixo terreste é substancialmente maior no 
equador (raios  solares  quase normais à superfície da terra)  que nos polos 
(raios solares quase tangenciais); isto significa que o ar nas zonas equatoriais 
é mais quente que nas zonas polares o que também significa que é mais 
leve nas latitudes mais baixas e mais pesado nas latitudes elevadas; ou seja, 
existe efectivamente um diferencial de pressões que promove o escoamento 
à superfície da Terra dos polos para o equador sendo o ciclo fechado pelo 
retorno  em  altitude  das  massas  de  ar  quente  equatoriais  para  as  zonas 
polares.

O processo  é,  no  entanto,  um pouco mais  complexo,  em primeiro  lugar 
porque a  Terra  tem  um movimento  de  rotação  sobre  ela  própria  o  que 
significa que o movimento de qualquer massa à sua superfície é sujeito a 
uma  força  perpendicular  à  direcção  do  movimento,  conhecida  pela 
designação de força de Coriolis, que vai alterando a trajectória, tanto mais 
quanto maior for a distância percorrida. Por outro lado, é fácil verificar que 
essa força tem sentidos opostos no hemisfério Norte e no Hemisfério Sul já que 
o movimento básico das massas de ar é dos Polos para o Equador.

Por  outro  lado,  a  espessura  da  atmosfera  é  muito  reduzida  quando 
comparada com o diâmetro da Terra o que se traduz na impossibilidade de 
ter  apenas  um  anel  de  circulação  estável  entre  os  polos  e  o  equador 
correspondendo a solução de equilíbrio a um conjunto de três anéis (entre 
cada polo e o equador) que tem uma particularidade para a qual existe 
uma razão científica: as circulações de anéis consecutivos são opostas.

A figura 1  representa  de uma forma simplificada a circulação global  da 
atmosfera (modelo tri-celular).

Deve ter-se em atenção que este padrão não é estático, pelo contrário é 
eminentemente dinâmico devido a uma série de causas naturais das quais 
se podem destacar de imediato a variação da radiação solar associada à 
sucessão de dias e noites ou à sucessão dos dias,  à inclinação do eixo e 
ainda à rotação da Terra em torno do Sol, a distribuição das massas de terra 
e dos oceanos ...
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Figura 1 - Modelo (simplificado) global da circulação atmosférica

Se bem que fugindo um pouco à perspectiva que se analisava vale a pena 
referir  que  esta  representação  permite  também  perceber  os  principais 
fenómenos  associados  à  chuva,  nomeadamente  a  existência  das  zonas 
desérticas  nas  latitudes  intermédias  que  correspondem  ao  ponto  de 
transição entre as células tropical e temperada, em que o vento desce das 
grandes altitudes  onde toda a água foi  condensada e desce seco para 
altitudes de temperaturas cada vez maiores  ou das zonas equatoriais  em 
que o ar quente e húmido sobe arrefecendo e provocando a condensação 
do vapor de água e consequente forte pluviosidade.

De  qualquer  forma  retome-se  a  questão  do  vento,  considerando-se 
estabelecidos os princípios básicos e aceite que o vento é eminentemente 
dinâmico.

A figura 2 representa um registo do vento (tipicamente velocidades médias 
em 10 minutos) numa estação meteorológica ao longo de cerca de um mês, 
podendo constatar-se de forma muito clara que há um padrão temporal 
repetitivo que não é difícil identificar com a sucessão dos dias.
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Figura 2 - Registo de velocidade (média) do vento

Estes  registos  têm  sido,  desde  os  anos  30  do  século  passado,  tratados 
estatisticamente mostrando a figura 3 o que é hoje típico desse tratamento 
dos dados.

Figura 3 - Tratamento estatístico típico de registos de vento
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As duas figuras na parte superior representam a rosa-dos-ventos (distribuições 
estatísticas de rumos) e a distribuição de Weibull associada às velocidades 
médias (tendo sido demonstrado por volta dos anos 30 do século XX que 
este tipo de distribuição se ajusta,  à custa de apenas dois  parâmetros,  à 
descrição da distribuição estatística da velocidade do vento para qualquer 
local).

As  duas  figuras  na  parte  inferior  representam  os  valores  estatísticos  dos 
máximos das velocidades médias para um período de retorno de 50 anos 
em  função  da  direcção  e  o  valor  máximo  a  esperar  para  valor  da 
velocidade  média  em  função  do  período  de  retorno.  De  facto,  às 
distribuições  de  probabilidade  de  ocorrência  do  tipo  da  distribuição  de 
Weibull  e  outras  similares,  como  a  chamada  distribuição  normal  ou 
Gaussiana,  é  possível  associar  uma  estimativa  da  probabilidade  de 
ocorrência (o  inverso do período de retorno) de valores  extremos pois  foi  
igualmente demonstrado, em meados do século XX, que a ocorrência de 
valores  extremos  associados  a  essas  distribuições  pode  ser  estimada 
recorrendo a distribuições estatísticas específicas as chamadas distribuições 
de  extremos  (muitas  vezes  também  designadas  por  distribuições  de 
Gumbell).

Vale  a  pena  referir  que  uma  representação  com  escalas  apropriadas 
transforma  a  última  curva  representada  na  figura  3  numa  linha  recta 
simplificando  a  sua  visualização  e  a  estimativa  de  valores  extremos  em 
função do período de retorno (figura 4).

Figura 4 - Distribuição de extremos em escala de probabilidade
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Ao valor 1 do eixo dos xx corresponde um período de retorno de ~ 15 anos e 
uma velocidade média máxima da ordem de 28m/s (~100 km/h).

A  título  de  informação  refere-se  que  se  em  vez  de  se  estar  a  falar  em 
velocidade  média  se  estivesse  a  falar  de  velocidade  de  rajada  a 
representação  na  figura  4  apresentaria  uma  linha  paralela  àquela, 
deslocada  para  cima  (maiores  velocidades),  de  forma  a  cobrir  um 
acréscimo de velocidade que tipicamente é da ordem de metade do valor 
correspondente da velocidade média.

Um  comentário  final  para  chamar  a  atenção  que  registos  contínuos  de 
velocidades  do  vento,  como aliás  algumas  da maior  parte  das  variáveis 
meteorológicas, têm pouco mais de 100 anos pelo que podem aparecer 
resultados que, à primeira vista, não encaixam neste tipo de representação. 
Caso  exemplar  é  o  do  ainda  hoje  referido  pelos  mais  velhos  como  o 
“ciclone” que atingiu o território nacional em meados de Fevereiro de 1941 
em que os valores máximos de velocidade média e de rajada registados 
correspondem a um período de retorno da ordem dos 500 anos.

A perspectiva apresentada até agora corresponde ao tratamento estatístico 
de  uma  série  temporal  mas  existem  outras  formas  de  encarar  as  séries 
temporais.  Uma  delas  consiste  em  adoptar  uma  base  de  frequência  (o 
inverso  do  tempo)  versus  a  energia  associada  ao  sinal.  Este  tipo  de 
representação começou a ser  desenvolvido por  volta  dos  anos  40  e  foi, 
durante  muitos  anos,  aplicado  apenas  a  problemas  de  sinais  eléctricos 
sendo hoje corrente em muitos outros campos.

O seu princípio básico deriva de se ter percebido que um sinal à primeira 
vista  aleatório  pode  na  realidade  corresponder  a  uma  soma  de  sinais 
sinusoidais  de frequência  e  amplitude bem definida.  É  o  que se  procura 
ilustrar na figura 5 onde a linha a vermelho corresponde a um sinal gerado 
pela  soma  linear  das  sinusoides  representadas  cujas  frequências  e 
amplitudes estão representadas no gráfico à direita.

Figura 5 - Decomposição de um sinal numa série sinusoidal
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A passagem da descrição na base tempo (série) para a da base frequência 
(função  de  densidade  espectral,  mais  correntemente  designada  por 
“espectro”) é feita recorrendo a algoritmos apropriados (transformada de 
Fourier)  e  a  sua  apresentação  obviamente  transcende  a  finalidade  do 
presente texto.

No entanto, os resultados obtidos para uma série de velocidades média do 
vento podem ser particularmente ilustrativos desta forma de olhar – trata-se 
exactamente  da  mesma  informação  da  série  temporal  encarada  numa 
perspectiva diferente. A figura 6 apresenta os resultados obtidos quando se 
tratou  uma  série  relativamente  longa  (10  anos)  de  velocidades  médias 
horárias do vento de uma estação meteorológica.

Figura 6 - “Espectro” do vento

Como se  pode verificar  na figura mais  à  esquerda aparecem dois  picos 
muito  marcados  nas  frequências  correspondentes  a  períodos  de 12  e  24 
horas; na figura do meio surgem picos bem marcados em torno dos 6 dias e 
15  dias;  e  na  figura  da  direita  um  pico  anual  e  outro  na  frequência 
correspondente a 33 meses. Pode dizer-se que falta um pico significativo em 
torno  dos  6  meses,  cuja  não  presença  se  deve  ao  facto  do  local  em 
referência  se  situar  próximo  do  equador  (~7  ºS)  onde  a  influência  da 
inclinação do eixo terreste pouco se faz sentir.

O  que  se  pode  então  afirmar  é  que  os  regimes  de  vento  têm  “causas 
naturais” e que a ocorrências de situações de ventos muito fortes se devem 
à sobreposição deste tipo de fenómenos. De facto, os períodos de 6 dias 
correspondem a movimentos de escala sinótica associada aos movimentos 
dos grandes centros depressionários (por contraponto aos centros de altas 
pressões  (anti-ciclónicos) e o período de 15 dias  ao facto  do movimento 
desses centros poder tomar trajectórias distintas (passando de um lado ou 
outro da zona em causa); o período de 33 meses (3 anos) corresponde a 
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outro fenómeno natural: o ciclo El Niño – La Niña que se desenvolve na zona 
equatorial  do Pacífico. Um outro período natural  que aparece quando se 
procede a este tipo de análise com séries mais longas de dados (algumas 
dezenas de anos) é o de 11 anos associado ao ciclo das manchas solares.

Em resumo, há duas conclusões importantes a tirar:

-  a  aleatoriedade  não  é,  afinal,  uma  característica  dos  fenómenos 
associados ao vento;
-  é  possível  estimar  não  apenas  ciclos  de  ocorrências  como  os  valores 
extremos que podem surgir associados aos fenómenos meteorológicos.

Relações  e  correlações  com  outros  fenómenos  associados  a  catástrofes 
naturais

Se se pensar que o vento atmosférico corresponde à forma mais rápida que 
a Terra  dispõe de  redistribuir  a  energia  que recebe do Sol,  energia  essa 
responsável por toda uma série de ciclos naturais pode aceitar-se que alguns 
desses  ciclos  têm  algum  tipo  de  relação  com  os  ciclos  associados  à 
circulação atmosférica que se apresentou no ponto anterior.

A título de exemplo a maior parte da água existente na atmosfera e que 
depois  precipita  de  diversas  formas  evapora-se  sobre  os  oceanos  sendo 
transportada pelo vento para terra, isto é, a pluviosidade que pode causar 
cheias  (rápidas  ou lentas)  ou  por  ausência  as  secas  está  correlacionada 
com os regimes de vento (e com algumas outras características locais, como 
a orografia).

A figura 7 apresenta uma análise da situação de ocorrência de situações de 
seca  ao  longo  do  último  século  nos  EUA  estabelecendo  de  uma  forma 
simplificada o que foram anos húmidos e anos secos (as duas linhas a preto 
estabelecem o que pode ser considerada a variação em torno dos valores 
médios  (tipicamente  estabelecem  o  desvio  padrão)  e  as  linhas  a  verde 
representam as variações “filtradas” por um processo de média móvel.

É interessante, se bem que fosse de esperar, verificar que as duas linhas são 
sensivelmente paralelas.  Já não tão óbvio mas que pode ser verificado é 
que as curvas são sensivelmente sinusoidais sendo o período da sinusoide da 
ordem  dos  11  anos  (ciclo  de  manchas  solares);  menos  óbvio  é  o  ciclo 
sinusoidal  sobreposto  a  este  com  um  período  da  ordem  dos  3  anos  de 
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pequena amplitude. Não se trata “directamente” do ciclo El  Niño – La Niña 
mas de um ciclo associado àquele, no hemisfério norte, conhecido como 
NAO (Oscilação do Atlântico Norte).

Figura 7 – Índice de Seca nos EUA

É interessante, se bem que fosse de esperar, verificar que as duas linhas são 
sensivelmente paralelas.  Já não tão óbvio mas que pode ser verificado é 
que as curvas são sensivelmente sinusoidais sendo o período da sinusoide da 
ordem  dos  11  anos  (ciclo  de  manchas  solares);  menos  óbvio  é  o  ciclo 
sinusoidal  sobreposto  a  este  com  um  período  da  ordem  dos  3  anos  de 
pequena amplitude. Não se trata “directamente” do ciclo El  Niño – La Niña 
mas de um ciclo associado àquele, no hemisfério norte, conhecido como 
NAO (Oscilação do Atlântico Norte).

Note-se  que  na  realidade  apesar  dos  registos  sistemáticos  de  grandezas 
físicas associadas aos fenómenos naturais serem recentes há outras formas 
de registo que podem ser utilizadas: uma delas são os registos escritos por 
parte dos “cronistas” da época (caso por exemplo em Portugal, onde nos 
registos  paroquiais  se  podem  encontrar  indicações  sobre  procissões 
organizadas pedindo a Deus o fim da seca, sendo, a partir  deles possível 
estimar a extensão e severidade desta),  ou por análise da espessura dos 
anéis de um troco de árvore como se ilustra na figura 8.
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Figura 8 – Análise de série de secas - anéis de árvores (~450 anos, NY, EUA)

Em oposição estão as questões de precipitação quer “intensa” que está, em 
regra, na origem de inundações rápidas (enxurradas) quer mais “lenta” que 
prolongada no tempo origina as “cheias. As duas figuras seguintes mostram 
os valores de precipitação máxima provável em função da duração (figura 
9)  e  os  valores  da  intensidade  de  precipitação  (valores  médios  horários, 
figura 10) para um período de retorno de 1000 anos  obtidos a partir  dos 
registos de séries reais recolhidas em várias estações da rede meteorológica 
portuguesa.

Figura 9 – Precipitação máxima provável em função da duração
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Figura 10 – Intensidade de precipitação máxima em função da duração (PR=1000 anos)

É possível com base nestes valores estimar a probabilidade de ocorrência de 
enxurradas, ou de cheias, para o período de retorno definido, no território 
nacional.

Para qualquer outro período de retorno é possível estimar os valores máximos 
correspondentes  pois,  à  semelhança  do  que  tem  vindo  a  ser  referido, 
também aqui se trata de uma distribuição de extremos (ver figura 11, onde 
se encontra  representados  os caudais  de cheia a esperar  em função do 
período de retorno – o valor de referência de Q2.33anos é de cerca de 1000 
m3/s para o Douro e cerca de metade deste valor para o Tejo).

Figura 11 – Caudais de cheia dos rios Douro e Tejo em função do período de retorno
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Deve ser tido em atenção que se recorrer a uma representação em termos 
de  distribuição  de  extremos  (duplamente  logarítmico)  aqueles  gráficos 
corresponderiam a uma linha recta, como se representa na figura 12.

Figura 12 – Distribuição de extremos (Gumbell) de cheias excepcionais 
(550 anos de registos)

Em resumo, à semelhança do já afirmado para o caso das acções do vento 
“extremas” pode concluir-se que:

- a aleatoriedade não é, afinal, uma característica dos fenómenos naturais 
como os associados aos grupos Meteorológico, Hidrológico e Climatológico, 
incluindo ondas de calor ou frio, inundações costeiras e outras ocorrências 
que podem ser correlacionadas directamente com estes como é o caso de 
muitas  situações  de  avalanches  ou  deslizamento  de  terras;  tornados  e 
tempestades de areia ou pó; e mesmo dos fogos florestais  e das pragas, 
nenhum  deles  (à  excepção  dos  incêndios  naturais,  pela  sua  particular 
incidência  em  Portugal  –  ver  figura  13)  referido  especificamente  nestas 
notas;  de facto,  fenómenos naturais  deste  tipo têm origem em processos 
associados aos ciclos naturais;

- é possível estimar, tendo em atenção o local (incluindo a orografia), não 
apenas  ciclos  de  ocorrências  (periodicidade)  como  os  valores  extremos 
(para diferentes períodos de recorrência, que podem surgir associados aos 
fenómenos  de  origem  atmosférica  (Meteorológica,  Hidrológica  ou 
Climatológica).

Deve ser muito claro que uma coisa é conhecer a representação estatística 
e outra garantir a “sequência” temporal; uma coisa é conhecer os ciclos e a 
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suas  frequências  e  amplitudes  típicas  (em  ordem  de  grandeza),  ou  seja 
conhecer  as  origens  físicas,  e  outra  é  ser  capaz  de  os  combinar  para 
“predizer” o futuro.

Figura 13 – Incêndios florestais (Portugal)

   
Fenómenos de origem geofísica

Os  fenómenos  naturais  de  origem  geofísica  ocorrem,  também  eles, 
associados a processos que podem ser caracterizados de forma estatística 
semelhante à que se veio referindo; a diferença é que as escalas de tempo 
naturais  neste  caso,  ainda  que  associadas  ao  mesmo  tipo  de  acções 
(processos  convectivos  de  distribuição  de  energia  térmica),  são  menos 
óbvias  por  uma  razão  muito  simples:  são  algumas  ordens  de  grandeza 
superiores  às  associadas  aos  fenómenos  que  se  apresentaram  para  a 
atmosfera.

Para aqueles as escalas vão de alguns segundos às dezenas de anos (o que 
permitiu  reunir  uma enorme quantidade de informação no relativamente 
curto espaço de tempo decorrido desde que há registos “científicos” que, 
por sua vez, permite, inclusive, integrar registos anteriores e proceder à sua 
validação);  para  estes  as  escalas  de  tempos  podem  atingir  as  dezenas, 
centenas e mesmo os milhões de anos o que torna mais difícil e complexa a 
sua análise.
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A  realidade  física  tem  algumas  semelhanças,  os  fenómenos  geofísicos 
naturais que se verificam na crusta terrestre têm a sua origem no movimento 
(fluxo)  do  manto;  processo  convectivo  com  algumas  semelhanças  ao 
movimento da atmosfera mas em que a velocidade dos escoamentos não 
se  mede em m/s  mas  em mm/ano,  principal  razão para a diferença de 
escalas temporais.

A  figura  14  representa  a  estrutura  da  Terra  e  pode-se  perceber  que  a 
dimensão do manto é superior em cerca de duas ordens de grandeza à 
dimensão da atmosfera e como a massa volúmica é pelo menos três ordens 
de grandeza superior ter-se-á, em última análise, uma ordem de grandeza 
de relação de massas da ordem de um milhão o que, face às forças em 
presença  (nomeadamente  a  diferença  das  acções  de  origem  viscosa), 
justifica a diferença das escalas de movimento.

Este tipo de movimento (durante muitos anos uma teoria de confirmação 
difícil mas hoje mais firme (ver figura 14) que caracteriza os fluxos de calor 
através da crusta) está associado à formação das placas que constituem a 
crusta terrestre (ver figura 15) e ao seu movimento (afastamento nas cristas e 
galgamento/afundamento  nos  limites  –  subsidência  (ver  figura  16),  que 
justifica a ocorrência de fenómenos como os vulcões e sismos.

Figura 14 - Estrutura do interior da Terra e correntes convectivas

Na  figura  pode  identificar-se  facilmente  o  chamado  “anel  de  fogo”  do 
Pacífico  bem  como  a  zona  de  actividade  vulcânica  da  Crista  Média 
Atlântica na região dos Açores. Aliás, como se pode ver na figura, esta zona 
está no limite de três placas: A Norte-Americana, a Euroasiática e a Africana 
sendo visível que a separação destas duas últimas passa imediatamente a 
sul da Península Ibérica.
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Figura 15 - Tectónica das Placas

Figura 16 – Metamorfismo no limite das placas

Ora  os  movimentos  relativos  entre  dois  corpos  sólidos,  de  resistências 
sensivelmente  iguais,  em contacto  só  são  possíveis  por  deslizamento  que 
pode tomar várias formas: longitudinal, vertical ou de um sobre o outro (por 
atrito ou por corte).  Parecem ser estes  os mecanismos que actuam neste 
caso e que se podem exprimir de outra forma: enquanto o nível de tensão 
entre as duas superfícies de contacto não atingir o valor da força de atrito  
não se verifica movimento, quando esse valor limite é ultrapassado verifica-
se  um  movimento  brusco  voltando  os  dois  corpos  a  uma  posição  de 
equilíbrio relativo e reiniciando-se o ciclo. É isso que se procura representar 
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na figura 17, onde, para além deste ciclo, se representa o efeito acumulado 
ao longo do tempo

Figura 17 – Acumulação de tensão na interface de uma falha

Note-se,  no  entanto,  que  existem  outros  tipos  de  falhas  na  crusta,  umas 
associadas aos movimentos que se tem vindo a descrever outras resultantes 
de equilíbrios e redistribuição das tensões internas e que se distribuem quer 
na vizinhança das fronteiras quer no interior das próprias placas (intraplacas).

A figura 18 representa as principais falhas na região dos Açores e, ao mesmo 
tempo, mostra o registo dos epicentros dos sismos de diferentes magnitudes 
registados naquela zona ao longo dos últimos 20 anos.

Figura 18 – Falhas activas na região dos Açores e epicentros dos sismos registados

A correspondência entre a localização das falhas e a posição dos epicentros 
é elucidativa.

A figura 19 estende aquela representação até ao território do continente
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Figura 19 – Sistema de falhas no território nacional e registo de sismicidade

Figura 20 - Principais falhas no território continental e epicentros

Como se pode constatar  no território português  verifica-se, em termos de 
registos históricos, que para além dos sismos de origem interplacas (a azul) 
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ocorrem  muitos  outros  sismos  com  origem  no  interior  da  própria  placa 
(intraplaca) que, como seria de esperar, estão ligados a sistemas de falhas 
locais, muitas das quais identificadas na figura 20 associadas aos sismos mais 
intensos (a dimensão dos símbolos corresponde à intensidade dos sismos e os 
símbolos  vazios  correspondem  a  casos  em  que  a  destruição  foi  muito 
elevada).

A  maior  parte  dos  epicentros  identificados  correspondem  a  registos 
posteriores ao período entre as duas Grandes Guerras sendo que a maior 
parte  deles  não  foram  sentidos  pelas  populações  dada  a  sua  fraca 
intensidade  (medida  pela  energia  libertada  e  identificada  através  da 
chamada Magnitude do sismo – escala de Richter). Isto significa apenas que 
a sismicidade é muito maior que o que em regra se pensa e se bem que não 
se possa considerar a ocorrência dos sismos como um processo contínuo isso 
não significa que seja um processo tão discreto (aqui no sentido de eventos 
isolados e por oposição a contínuo) como poderia parecer. 

A  tabela  seguinte  identifica  alguns  dos  principais  sismos  ocorridos  no 
continente de acordo com a sua origem (interplacas ou intraplacas) a partir 
de dados históricos (sismos que provocaram perdas de vidas e avultados 
danos justificando o seu registo).

Origem Data Magnitude Tsunami Efeitos
Interplacas 63 AC - Grande

382 Grande
1356 8,5 -
1755 8,7 a 9 Grande ver figura 21
1761 8 Pequeno
1969 6,5 a 7,3 Pequeno

Intraplacas
Vale Inferior do Tejo 1344 Grande destruição Lisboa

1531 7 a 7,5 Grande destruição Lisboa
1909 6,4 a 7,1 Destruição de Benavente

Loulé 1587
1856

Batalha-Alcobaça 1528
1890

Moncorvo 1751

Tabela 1 - Sismicidade histórica

Como se pode verificar dos casos apontados apenas para o sismo de 1969 
existem registos  “científicos”.  Nos  outros  casos  (históricos)  o  que se fez  foi 
proceder a um levantamento da destruição provocada (muitas vezes não 
apenas  em  Portugal  mas  também  em  Espanha  e  no  Norte  de  África), 
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recorrendo à  chamada escala  de  Mercalli  estimando isocistas  (linhas  de 
igual velocidade máxima das vibrações originadas pelo sismo) e o possível 
epicentro e também o que poderia ter sido a magnitude do abalo a partir 
do conhecimento do que seria a construção ao tempo. A figura 21 ilustra a 
representação  das  isocistas  para  o  sismo  de  1755,  sendo  óbvio  da 
representação que os efeitos se fizeram sentir até França.

Ainda que não existam dados que permitam uma análise no domínio da 
frequência (neste caso ter-se-ia uma representação por riscas), pode pensar-
se que os grandes sismos interplacas poderão ter um período de retorno na 
ordem dos 400 anos? E que os originados na falha do Vale Inferior do Tejo 
tenham um período de retorno na ordem dos 200 anos?

Figura 21- Isocistas e classes de destruição – sismo de 1 de Novembro de 1755

Note-se que o comentário anterior não deve ser tomado como mais do que 
isso  até  por  que  os  processos  de  ruptura  real  não  seguem  um 
comportamento  regular  como o  indicado  na  figura  17.  Trata-se  de  uma 
situação como se representa na figura 22, correspondendo a um caso real 
de movimento de uma falha, cujos primeiros registos têm mais de 150 anos 
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(na  realidade  só  a  partir  dos  anos  30  há  registos  com  equipamentos 
“modernos” e na parte  inferior  da figura é apresentada a ocorrência de 
alguns “pequenos” sismos, já registados por esses equipamentos,  que não 
deram origem a deslocamentos relativos na falha).

Figura 22 - Movimentos reais numa falha (Parkfield)

Diagramas  do  tipo  representado  na  parte  inferior  esquerda  da  figura 
permitem  ter  uma  ideia  da  “repetibilidade”  deste  tipo  de  ocorrência  e 
estimar o que muitas vezes se designa também por “período de recorrência” 
(neste caso entre 25/30 anos).

De  qualquer  forma  na  figura  seguinte  (23)  representa-se  a  o  inverso  do 
período de retorno em função da magnitude a esperar para um sismo numa 
dada zona (figura superior) bem como, atendendo a que a Magnitude é um 
conceito  não linear (na realidade logarítmico de base 10),  a aceleração 
máxima horizontal no solo (uma medida directa do potencial de destruição, 
neste  caso  em  g’s).  Como  se  pode  constatar  a  regressão  de  valores 
extremos é muito bem aproximada por uma linha recta.
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Figura 23 – Período de Retorno (inverso) vs magnitude e aceleração máxima no solo

Em  resumo  pode  afirmar-se  que  à  semelhança  dos  processos 
meteorológicos, hidrológicos e climatológicos também as acções geofísicas 
(por  semelhança  poderia  aqui  ser  integrada  a  situação  das  erupções 
vulcânicas) apresentam:
- características de periodicidade, bem mais difíceis de estabelecer face às 
escalas de tempos envolvidas;
-  podem  ser  caracterizadas  em  termos  de  distribuições  de  extremos 
associadas a diferentes períodos de retorno.
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Outros fenómenos

Não se pode deixar de referir o caso de situações que se poderiam classificar 
como mistas, das quais a queda das arribas é um exemplo – dependem das 
características  dos  materiais  que as  constituem mas também das acções 
atmosféricas, climatológicas e hidrológicas – e que mais uma vez podem ser 
caracterizadas  pelo  mesmo  tipo  de  distribuição  estatística  de  extremos 
como se procura ilustrar na figura 24.

Figura 24 – Queda de arribas (período de retorno vs dimensão)

Mas  a  análise  pode  ir  mesmo  mais  longe.  Na  figura  25  representa-se  o 
período de retorno para a colisão com a Terra de meteoritos e meteoros e, 
mais uma vez, o diagrama de extremos parece ajustar-se bem.

Figura 25 – Impacto de meteoritos e meteoros com a Terra
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Conclusões

O que se procurou deixar  explícito  ao longo do presente  texto  é que os 
fenómenos  naturais  têm  ritmos  próprios  que  se  procuram  apresentar  e 
justificar, isto é, não são, ao contrário do que muitas vezes se diz, mesmo nos 
meios que deviam ter alguma cultura científica, aleatórios.

 Mais, procurou-se deixar claro que o conhecimento científico (seja lá isso o 
que for) permite estimar os valores máximos prováveis que esses fenómenos 
podem originar num certo período de tempo; de facto apontou-se para que 
em todos os casos (intervalos de tempo suficientemente longos para que as 
estatísticas  tenham  esse  significado)  é  possível  definir,  para  cada  caso, 
valores máximos das diferentes acções associadas a períodos de retorno.

Duas questões decorrem desta afirmação:
- É possível controlar ou prever este tipo de catástrofes naturais?
- É possível mitigar as suas consequências?

A resposta à primeira questão é, obviamente negativa: Não é possível ao 
Homem  controlar  a  ocorrência  destes  fenómenos,  muito  menos  os  de 
natureza catastrófica dada a imensa quantidade de energia posta em jogo. 
Já no que se refere à previsão a resposta é menos negativa: nalguns casos a 
previsão é possível (veja-se o caso dos furacões) e mesmo nos casos em que 
a escala de tempos parece tornar essa previsão em quase inútil (dentro de 
um período de retorno de 500 anos por exemplo mais ou menos 100 anos 
não têm significado à escala de tempos do planeta mas são duas a três 
gerações do Homem na Terra) isso não significa que não seja possível dar-lhe 
utilidade.

Essa utilidade pode ser integrada na resposta à segunda questão: é possível 
mitigar  as  potenciais  consequências.  Para  isso  é  preciso  introduzir  novos 
conceitos como o risco e a sua aceitação em termos sociais ou ainda ideias 
sobre a resistência dos materiais e de estruturas, assuntos que poderão vir a 
integrar outro ciclo de palestras sobre o tema.
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O PAPEL DA PROTECÇÃO CIVIL NA PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 
DE CATÁSTROFES NATURAIS EM PORTUGAL

Miguel Belford Correia da Silva

Arquitecto
Ex- Director de Serviços da Unidade de Previsão de Riscos e Alerta na ANPC

“Há três formas de melhorarmos a nossa sabedoria 
[na prevenção de catástrofes naturais em Portugal]

a primeira, por reflexão, que é a mais nobre;
a segunda, por imitação, que é a mais fácil;

a terceira, por experiência, que é a mais amarga”.
(Confúcio)

1. O PAPEL ACTUAL DA PROTECÇÃO CIVIL

1.1.  Introdução  aos  riscos  de  catástrofe  natural  de  maior  incidência  em 

Portugal

À escala mundial, a probabilidade anual de morte causada por catástrofes 

naturais  tem-se  agravado  nos  últimos  50  anos,  devido  principalmente  a 

cheias,  sismos,  maremotos  e ventos  ciclónicos.  O histórico das  catástrofes 

naturais verificadas em Portugal mostra-nos que os riscos colectivos de maior 

incidência no nosso território são as cheias, os sismos, os ventos ciclónicos nos 

Açores, as tempestades atlânticas, os deslizamentos de encostas, as torrentes 

de lama, as secas e as ondas de calor. 
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A  esta  lista  de  catástrofes  naturais  podem  acrescentar-se  os  incêndios 

florestais,  parcialmente de origem natural,  que todos os anos devastam o 

nosso país de norte a sul, com especial destaque destruidor para os anos de 

2003, 2005 e 2012 no Continente.  De facto,  no verão de 2012 voltaram a 

agravar-se os incêndios florestais com particular incidência no Algarve e na 

Ilha da Madeira, esta última ainda mal refeita das enxurradas de Fevereiro 

de  2010,  dramaticamente  nos  lembrando  que  ninguém  está  livre  de 

catástrofes naturais, por mais seguro que pareça ser o local em que habita.

Em  algumas  situações  de  catástrofe  natural,  a  Protecção  Civil  possui  já 

alguma capacidade de previsão que permite o aviso e o alerta atempado 

das  populações.  É  o  caso  das  secas,  das  ondas  de  calor,  dos  ventos 

ciclónicos,  das  tempestades  e  de  alguns  tipos  de  cheias,  incluindo  os 

tsunamis.  Contudo,  perante  numa  catástrofe  sísmica,  o  conhecimento 

científico e técnico de que dispomos ainda não nos permite efectuar com 

rigor a previsão, o aviso e o alerta atempado das populações, viabilizando a 

sua  evacuação  para  local  seguro  no  exterior  das  edificações.  Por  essa 

razão, não raras vezes a actuação da Protecção Civil ocorre perante um 

cenário irreversível de catástrofe, traduzido num elevado número de mortos 

e de perdas económicas devastadoras.

Perante  isto,  qual  deverá ser  o papel  do Sistema Nacional  de Protecção 

Civil?  Será  que  estamos  a  actuar  bem  ao  longo  de  todo  o  “ciclo  da 

catástrofe”,  que  supostamente  inclui:  a  prevenção  >  a  preparação  >  a 

resposta > e a reposição da normalidade?

1.2. O papel do Sistema Nacional de Protecção Civil.

a) No âmbito dos incêndios florestais.

Todos os anos se repetem imagens tragicamente banalizadas de grandes 

extensões  da  nossa  floresta  a  arder,  de  populações  rurais  aflitas,  de  um 

enorme  aparato  de  meios  aéreos,  viaturas,  GNR,  militares  e  bombeiros, 
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sempre  muito  divididos  entre  o  combate  aos  incêndios  florestais  e  a 

protecção  de  populações  e  bens,  desnecessariamente  expostos. 

Infelizmente continua a ser esta a actividade dominante da Protecção Civil,  

não tanto no âmbito da prevenção, mas mais no âmbito da preparação e 

da resposta,  dispondo para o efeito  de um número cada vez  menor  de 

bombeiros.  Em  cinco  anos  o  seu  efectivo  passou  de  42.000  para  30.000 

membros,  dos  quais  um  número  muito  elevado,  93%,  são  voluntários, 

sabendo-se que nem 20% deles exercem funções operacionais.

Apesar do enorme esforço realizado pelos últimos Governos no sentido de 

melhorar  o  dispositivo  instalado  no  terreno,  o  problema  dos  incêndios 

florestais persiste, sem que se vislumbre uma solução consistente. Com efeito, 

não conseguimos ainda inverter esta situação, todos os anos herdada, de 

um cenário dantesco resultante de uma média anual de 100.000 hectares 

de área ardida. Isto demonstra que há muito a fazer, designadamente no 

âmbito  das  medidas  de  prevenção  estrutural  e  não  estrutural,  que  urge 

sejam concretizadas no terreno. De facto, a percentagem de área ardida 

em  Portugal  excede  invariavelmente  os  valores  registados  nos  restantes 

países  europeus  mediterrânicos  (Espanha  França,  Itália  e  Grécia)  que  se 

defrontam com um mesmo problema dos incêndios florestais, mas nos quais 

se verifica uma estabilização, senão mesmo uma diminuição da área ardida.

O confronto com os restantes países mediterrânicos demonstra bem que o 

nosso problema não está apenas nas alterações climáticas, que afectam 

igualmente esse países,  mas também num conjunto  de razões  que estão 

longe de ser  conjunturais  e que se traduzem na falta de uma cultura de 

segurança, na incapacidade da população rural envelhecida proteger as 

suas  próprias  casas,  na  desertificação  do  interior  com  o  consequente 

abandono da agricultura, na dimensão e no regime jurídico da propriedade, 

bem como na reduzida percepção da responsabilidade social que lhe vai 

associada, no elevado número de proprietários privados a norte e centro do 

Continente,  na  ausência  de  um  rigoroso  levantamento  cadastral,  na 

incapacidade  de  sancionamento  de  proprietários  que  permanecem 
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impunes na sua negligência, tudo isto com repercussões muito negativas no 

que diz respeito à gestão florestal  e em particular à desastrosa gestão de 

combustíveis.

É  este  o  contexto  geral  em  que  se  movimenta  a  Protecção  Civil.  Um 

contexto muito  crítico, na verdade. Se por um lado legitima que sobre a 

Protecção  Civil  recaia  um  elevado  nível  de  exigência,  que  permita  por 

exemplo apurar a sua responsabilidade por eventuais despesismos, erros e 

descoordenações na fase de preparação e resposta aos incêndios florestais 

(sendo esta uma área muito sensível em termos de percepção da opinião 

pública),  por  outro  lado,  torna  inaceitável  que  sobre  ela  recaiam 

responsabilidades  que  de  todo  lhe  não  podem  ser  assacadas, 

transformando-a no bode expiatório das medidas de prevenção que exigem 

acções concretas de outros agentes, muito em particular do Estado e das 

autarquias, cujas omissões nesta matéria nos custam muito caro.

A propósito de possíveis despesismos da actuação do Estado no âmbito da 

Protecção  Civil,  tomemos  como  exemplo  o  dispositivo  instalado  e,  em 

particular,  os  meios  aéreos.  Segundo  o  relatório  de  contas  da  Empresa 

Pública de Meios Aéreos,  referido na comunicação social,  a  locação de 

aeronaves  para  o  combate  aos  incêndios  implicou  um  encargo  de  36 

milhões de euros só em 2011, a que se somaram mais 10 milhões dos serviços 

prestados  ao  INEM.  Entretanto,  o  Ministério  da  Administração  Interna 

anunciou a intenção de concretizar no ano de 2012 uma poupança de 15% 

no  dispositivo  instalado,  estimando-se,  por  outro  lado,  no  Ministério  da 

Defesa, que a utilização de uma frota comum às Forças Armadas, INEM e 

MAI, representaria uma clara redução de encargos assumidos, desde que 

essa frota passasse a ser gerida pela Força Aérea. 

Sem prejuízo da bondade destas propostas governamentais,  a verdade é 

que  ao  nível  político  se  impõe  a  definição  de  uma  estratégica  clara, 

eficiente,  eficaz  e  económica,  consciente  de  que  este  problema  já  se 

arrasta há demasiado tempo, contribuindo para uma imagem de gestão 

voltar ao índice



Catástrofes Naturais: uma realidade multidimensional 51

esbanjadora  de  recursos  escassos,  por  parte  do  Estado  em  geral  e  da 

Protecção Civil em particular.

A  propósito  de  alegados  erros,  descoordenações  ou  falta  de  meios, 

profusamente divulgados na comunicação social, tomemos como exemplo 

dois dos maiores incêndios florestais verificados nos últimos anos em Portugal.  

Ambos ocorreram na mesma semana. Um, registado de 18 a 22 Julho nos 

concelhos de Tavira e São Brás de Alportel (que está a ser objecto de um de 

inquérito  independente)  envolveu,  segundo  a  comunicação  social,  2.750 

operacionais,  17  meios  aéreos,  incluindo  três  canadairs  solicitados  a 

Espanha, 19 máquinas de rasto e 10 pelotões militares. Foram retiradas 351 

pessoas, e protegidos mais de 70 pequenos povoados, o que não impediu 

que tivessem ardido 20.935 hectares de floresta. 

O outro foi registado de 18 a 24 Julho na Madeira, está a ser objecto de 

investigação criminal, resultou de uma sequência de 400 focos de incêndios 

que deflagraram em pouco tempo nos concelhos do Funchal, Santa Cruz, 

Calheta,  Ribeira Brava e Porto  Moniz.  Dadas as dificuldades relacionadas 

com as condições naturais e a escassez de recursos disponíveis na Madeira, 

foi necessário reforçar o dispositivo com um substancial apoio da GNR e da 

Força  Especial  de  Bombeiros  “canarinhos”,  sob  coordenação  do  Serviço 

Regional de Protecção Civil.

Independentemente dos  resultados  dos inquéritos  ao grande incêndio do 

Algarve,  globalmente  não  nos  parece  justo  presumir  que  o  papel  da 

Protecção Civil seja o de cumprir todos os anos invariavelmente a mesma 

“missão impossível” que consiste em remediar durante uma onda de calor 

tudo o que não foi prevenido durante o resto do ano, sabendo-se que a 

floresta e o mato ocupam em Portugal uma área muito vasta, cerca de 5,5 

milhões de hectares, 2/3 da superfície do território nacional. 

Com metade do país a arder, não nos parece expectável que a Protecção 

Civil, os Bombeiros, a GNR, consigam acudir a todas as ignições provocadas 

por dolo ou negligência (centenas por dia) que ao longo do ano acabam 
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por resultar em dezenas de incêndios gigantescos, difíceis de controlar em 

qualquer parte do mundo e, por maioria de razão em Portugal, onde parece 

existir  uma  total  impunidade  de  quem  não  procede  atempadamente  à 

limpeza das florestas, designadamente nas faixas de segurança envolventes 

de habitações dispersas e de aglomerados urbanos.

Este ano, então, foi  dramático: em Setembro de 2012 já se verificava um 

total  de  125  grandes  incêndios  (assim  denominados  sempre  que  a  área 

afectada  é  igual  ou  superior  a  100  hectares)  dos  quais  resultava  uma 

elevada incidência percentual da área ardida, avaliada em cerca de 70 %.

Nestas condições adversas, o papel da Protecção Civil será sempre muito 

ingrato:  o  de  responder  prontamente  ao  máximo  de  incêndios  possível, 

valorizando os meios técnicos de previsão de que já dispõe, assegurando a 

detecção precoce de possíveis focos de incêndio, a adequada prontidão 

da resposta, a racional utilização dos meios disponíveis, acautelando sempre 

em primeiro  lugar  a  vida humana,  tanto  da população local  a  socorrer, 

como  dos  próprios  bombeiros  que  estão  a  actuar  no  terreno.  Mas  não 

chega.

Deste modo, urge em Portugal um maior empenhamento na concretização 

das difíceis  medidas não estruturais de prevenção (legislação mais dura e 

fiscalização mais apertada) procurando reduzir  o nº excessivo de ignições 

provocadas  por  dolo (há  pouquíssimas  condenações  para  as  7.000 

participações/ano) ou  negligência.  Por  outro  lado,  impõe-se completar  o 

levantamento cadastral,  acabar com a impunidade dos proprietários que 

não cuidam da limpeza das florestas e das faixas de segurança, melhorar a 

gestão da floresta, particularmente da gestão dos combustíveis. 

Talvez  a  solução  possa  vir  com a  crise,  através  do  (só  agora)  desejado 

regresso  à  agricultura,  já  que era  ela  que impedia os  grandes  incêndios 

florestais, antes de ter sido votada ao ostracismo por sucessivos governos. 
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Em jeito de conclusão, podemos dizer que sem Prevenção, continuaremos a 

viver nesta dramática dependência da forma como a Protecção Civil, os 

Bombeiros,  a GNR, vêm exercendo, ao longo dos anos, sempre a mesma 

missão  impossível  de  acudir  a  todos  os  incêndios  florestais.  Basta  que se 

perca o controlo de alguns desses incêndios, para termos uma boa parte do 

país a arder. De facto, para que um incêndio possa alastrar em mancha de 

óleo para dimensões  catastróficas,  basta  que ocorra  uma ignição  numa 

zona de elevado risco, isto é, numa zona onde a forma natural do terreno 

seja  acidentada,  onde  a  temperatura  do  ar  seja  superior  a  30ºC,  a 

humidade relativa seja inferior a 30% e a velocidade do vento seja superior a 

30Km/hora.  Ora,  estes  valores  têm  vindo  a  ser  facilmente  ultrapassados, 

mesmo fora da tradicional época de incêndios, o que obriga a um reforço 

de verbas para o dispositivo de combate a incêndios florestais durante cada 

vez mais tempo, ao longo do ano.

A confirmar isto mesmo, estima-se que o Dispositivo Especial de Combate a  

Incêndios Florestais (DECIF) custará este ano de 2012 um total de 70,2 milhões 

de euros, dos quais 45 milhões serão para os meios aéreos, 17 milhões para 

despesas com pessoal, 1,7 milhões para combustíveis e 6,5 milhões de euros 

para despesas extraordinárias, indicando o relatório provisório de incêndios 

florestais  da Autoridade Florestal  Nacional  (AFN) que tanto  a área ardida 

como o número de ocorrências de incêndios florestais registaram este ano o 

dobro  do  ano  passado,  atingindo  valores  dos  mais  elevados  da  última 

década. Estes números são verdadeiramente catastróficos e obrigam a não 

adiar mais as necessárias medidas de prevenção não estrutural que tardam 

em ser concretizadas. Mas passemos agora a outras áreas de actuação da 

Protecção Civil.

b) No âmbito de alguns riscos naturais de maior incidência em Portugal

A este propósito, importa registar que nos últimos anos tem vindo a esbater-

se a ideia redutora do papel  da Protecção Civil,  que afinal não se limita 
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unicamente à actuação operacional dos bombeiros, no eterno e frustrante 

combate aos incêndios florestais.

Neste sentido, há que registar a elaboração de uma série de documentos 

técnicos  de  qualidade,  no  âmbito  da  prevenção,  da  preparação  e  da 

resposta em caso de desastres e catástrofes naturais, tecnológicas e mistas, 

concluídos nos últimos cinco anos pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil (Cadernos PROCIV, Notas Técnicas de Segurança Contra Incêndio nos 

Edifícios, etc.) disponíveis gratuitamente no seu site (www.proteccaocivil.pt), 

referentes a riscos colectivos menos frequentes do que os incêndios florestais, 

embora potencialmente mais destrutivos, principalmente de vidas humanas, 

cuja salvaguarda deverá ser assumida sempre como a primeira prioridade.  

Em boa parte, este esforço da Protecção Civil vai sendo potenciado pelas 

imagens  chocantes  a  que temos  fácil  acesso  através  da  televisão  e  da 

internet, de destruições maciças, mortes e sofrimentos humanos provocados 

pelos diversos tipos de catástrofes naturais  que ultimamente têm assolado 

particularmente alguns países da Ásia, da América e da Europa, a um ritmo 

cada vez mais alarmante. 

Segue-se  uma  breve  análise  do  papel  da  Protecção  Civil  em  Portugal, 

particularmente  no  âmbito  dos  riscos  naturais  de  maior  incidência  no 

território  nacional,  como  as  cheias,  os  sismos,  e  os  riscos  associados  às 

alterações climáticas,  já  que seria impossível  abordar  aqui  todos os riscos 

colectivos a que estamos expostos.  

b1) Quanto às cheias, a Protecção Civil começa por receber das entidades 

competentes uma previsão de cheias e emite os necessários avisos e alertas, 

designadamente  através  de  informações  recolhidas  junto  do  Instituto  de 

Meteorologia com quem está em permanente contacto através de briefings 

diários nacionais e distritais, juntamente com outros oficiais de ligação, para 

informação hídrica de rios e albufeiras nacionais, informações enviadas pelo 
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Sistema de Alerta e Aviso para o Risco de Cheias e Inundações – o Sistema 

de  Vigilância  e  Alerta  de  Recursos  Hídricos  (SVARH),  ou  informações 

referentes ao Risco de Ruptura de Barragens. 

Sabe-se  que  as  cheias  são  fenómenos  naturais  extremos  e  temporários, 

provocados  por  precipitações  moderadas  e  permanentes  ou  por 

precipitações repentinas e de elevada intensidade, existindo  diversos tipos 

de  cheias a  ter  em  atenção:  cheias  fluviais (devido  à  precipitação  de 

inverno e primavera que provocavam a subida repentina do nível das águas 

dos rios em vários metros, causando cheias catastróficas, por exemplo na foz 

do Rio Douro. Com a construção de barragens este tipo de cheias encontra-

se hoje praticamente eliminado); cheias súbitas (decorrentes de trombas de 

água);  cheias de planície (produzidas geralmente por longos períodos de 

precipitação que saturam o solo,  abrangendo vastas  áreas,  como as  do 

estuário  do  Rio  Tejo);  cheias  urbanas (motivadas  pela  excessiva 

impermeabilização dos  solos  e pela deficiente  concepção,  execução ou 

manutenção dos sistemas de drenagem das águas pluviais, com reflexos no 

aumento da escorrência superficial);  cheias costeiras (que ocorrem quando 

há  temporais,  agravados  nos  períodos  de  maré  cheia.  Numa  situação 

extrema, caberia aqui falarmos das inundações catastróficas produzidas por 

um eventual maremoto);  e finalmente cheias provocadas pela  ruptura de 

uma barragem (que seria catastrófica para as populações que habitam os 

vales a jusante).

Guardamos a memória recente das cheias e enxurradas que ocorreram na 

Madeira em Fevereiro de 2010. A este propósito, importa ter presente que a 

torrencialidade  é  um  problema  de  difícil  previsão  e  alerta,  conforme 

esclareceu o então presidente do Instituto da Água (INAG) Orlando Borges, 

numa  entrevista  ao  Jornal  de  Notícias,  da  qual  seleccionamos  o  passo 

seguinte: 

"Podemos  avisar  Tomar  que  vai  ter  cheias  com  sete  ou  oito  horas  de  

antecedência, ou gerir o Rio Tejo com 12 horas de avanço, mas, no caso de  
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cheias torrenciais repentinas em Lisboa não é praticamente possível ter um  

sistema de alerta, porque ocorrem poucos minutos depois da precipitação".  

É necessário fazer levantamentos rigorosos,  elaborar modelos hidrológicos,  

estudar afluências, impermeabilizações, obstruções, sobretudo em bacias de  

grande torrencialidade, como a bacia do Tejo, onde morreram 400 pessoas  

em 1967.  Podemos ser  conhecedores de um pré-mapeamento das áreas  

inundáveis (nos planos directores municipais - PDM), mas é necessário fazer  

uma avaliação muito precisa. Não conhecemos nós, nem conhecem muitos  

países”.

Devemos estar alertados para esta advertência, cuja relevância melhor se 

depreende da sucessão de 100 grandes inundações registadas na Europa 

entre 1998 e 2007, causando 400 mortos, meio milhão de deslocados e 25 mil  

milhões  de  prejuízos.  Por  isso  a  União  Europeia  aprovou,  em  2007,  uma 

directiva  sobre  avaliação  e  gestão  de  riscos  de  inundações.  Embora 

convicto de que a directiva representa um grande avanço, Orlando Borges 

sublinha que "o risco nunca é nulo". E refere mais uma vez as cheias do Tejo 

de 1983 para destacar os acidentes devidos a fenómenos associados, como 

a instabilidade das  vertentes. "Parte das  pessoas  morreu em acidentes  a  

meio da encosta".  Como sucedeu igualmente nas enxurradas de 2010 na 

Madeira, com o trágico balanço de 47 mortos, 250 feridos e um prejuízo de 

1.000 milhões de euros. 

 É  neste  contexto  que Portugal  deve aprofundar  as  necessárias  medidas 

preventivas (contra  as  cheias,  inundações  e  instabilidade  de  vertentes 

provocadas por intensa precipitação), apostando em melhorar os serviços 

de previsão e medição da precipitação e dos caudais em zonas urbanas 

ameaçadas, numa melhor identificação de potenciais zonas de inundações 

torrenciais ou de acidentes em encostas e vertentes com declives superiores 

a  30%,  para  além  de  detectar  e  actuar  nas  zonas  de  erosão  costeira 

provocada  pelo  mar,  ou  nas  zonas  de  erosão  do  solo  decorrente  dos 

incêndios florestais. Por outro lado, impõe-se também melhorar os sistemas 

de  informação,  aviso  e  alerta  às  populações,  melhorar  a  vigilância 
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permanente  das  barragens  existentes  nos  nossos  rios,  melhorar  enfim  a 

limpeza  dos  canais,  a  manutenção  das  secções  de  escoamento  e  a 

manutenção  das  estruturas  de  protecção  como  os  diques  naturais  e 

artificiais. 

Ainda  no  âmbito  da prevenção,  note-se  que  na  revisão  dos  Planos 

Directores  Municipais  (PDM), as  Câmaras Municipais  já  estão obrigadas a 

respeitar a legislação específica existente (DL 364/98, de 21 de Novembro, 

relativo à obrigatoriedade de elaboração de uma carta de zonas inundáveis 

nos  municípios  que  possuam  aglomerados  urbanos  expostos  a  cheias) 

embora se verifique possuírem as Câmaras Municipais um inexplicável poder 

discricionário quanto às restrições a impor às edificações em leito de cheia. 

Eis  um bom exemplo de ambiguidade regulamentadora que não deveria 

existir  na  legislação.  Poderá  a  Protecção  Civil  atenuar  os  efeitos  desta 

ambiguidade e, no âmbito das suas competências, investigar e denunciar 

publicamente os erros  de localização e edificação indevida em leitos de 

cheia, obrigando na prática as Câmaras Municipais a interditar construções 

que disponham de pisos abaixo da cota local da cheia máxima conhecida, 

ou para um período de retorno de 100 anos?

Finalmente,  quanto à resposta operacional, perante a previsão de cheias 

graves,  a  Protecção  Civil  declara  imediatamente  o  alerta  vermelho  (o 

máximo de uma escala de quatro cores, azul, amarelo, laranja e vermelho),  

correspondente a uma situação de risco extremo. Diz-se que contra o fogo 

temos a água, mas contra a água não temos nada. De facto, uma chuvada 

torrencial pode deixar um rasto de destruição que a Protecção Civil terá de 

seguir, com acções de protecção e socorro, designadamente em zonas de 

risco  já  identificadas  e  cartografadas  como  áreas  inundáveis.  Caso  as 

medidas  preventivas  não  tenham  sido  tomadas  atempadamente,  estas 

cheias  podem  provocar  um  elevado  número  de  vítimas  mortais,  feridos, 

desalojados,  pessoas  a  socorrer  dos  telhados,  inúmeros  carros  arrastados, 

torrentes  de  lama,  aeroportos  fechados,  apagões,  ligações  telefónicas 
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alteradas, inúmeras inundações em edifícios, num cenário de catástrofe que 

já nos é familiar, pelo menos através da televisão.

b2) Quanto às alterações climáticas, a Protecção Civil  deve estar atenta, 

embora obviamente nada possa fazer, quanto a alguns problemas de fundo 

que parecem estar a agravar a frequência e a intensidade de alguns tipos 

de catástrofes  naturais  relacionadas com as  mudanças globais  do clima. 

Estas  podem ter  origem em fenómenos estritamente da  Natureza (o  ciclo 

solar,  a variação orbital  da terra,  os fenómenos “El  Niño” e “La Niña”,  as 

alterações na corrente do golfo, o efeito dos vulcões no clima, etc.), como 

serem provocados pela acção global do Homem (as emissões excessivas de 

gases que provocam o efeito estufa, como o gás carbónico, que aumentam 

a temperatura, retendo mais calor na atmosfera).

Neste âmbito, a Protecção Civil deve estar especialmente atenta às ondas 

de calor, cujos efeitos são reconhecidamente graves em Portugal sendo, por 

esse  facto,  imperdoável  ignorar  que  está  ao  nosso  alcance  corrigi-los. 

Segundo o “Plano de Contingência para Ondas de Calor” elaborado em 

Maio de 2010 pela Direcção Geral da Saúde e o Instituto Nacional de Saúde 

Dr. Ricardo Jorge, “A onda de calor verificada em 2003, ficou associada a  

um excesso  de mortalidade de 1.953  óbitos  em Portugal,  com particular  

incidência em indivíduos com idades iguais ou superiores a 75 anos. Já em  

2009, ocorreram 5 ondas de calor entre Maio e Setembro, estimando-se que  

o excesso de mortalidade para os períodos de calor intenso perfaça os 966  

óbitos em 2009”. 

As ondas de calor são, de longe, o risco natural que maior número de mortes 

tem estado a causar  em Portugal.  E  o problema tende a agravar-se.  De 

acordo com um estudo recente da Agência Europeia do Ambiente sobre o 

impacte  do  aquecimento  global:  “A  Europa  está  a  aquecer  mais  

rapidamente do que a média global, criando condições propícias para que  

a região Mediterrânica se torne mais seca e o Norte mais húmido. Prevê-se  
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também que a precipitação diminua no Sul da Europa e aumente no Norte  

e Noroeste. De acordo com as projecções, as alterações climáticas globais  

levarão à intensificação de vários fenómenos climáticos extremos, como as  

ondas de calor, que poderão ser mais intensas e frequentes, associados a  

Verões mais quentes e Invernos mais amenos”.

Perante  a  constatação  dos  seus  efeitos  em  Portugal,  há  que  reforçar 

sistemas de vigilância e alerta, e divulgar  medidas de prevenção especiais 

para  a  protecção  da  população  mais  vulnerável  (idosos  e  crianças) 

recomendando  que  se  deve  nestas  alturas  beber  muita  água,  evitar  a 

exposição aos raios solares, procurar refúgio em edifícios que disponham de 

ar condicionado, etc., aumentando deste modo a resiliência da população 

a um risco natural  cuja gravidade se desconhecia até  há pouco tempo. 

Estima-se que a onda de calor que nos atingiu em Agosto de 2003, matou na 

Europa entre 35.000 e 50.000 pessoas, a maioria idosos. 

Por exemplo, estima-se que 14.800 pessoas tenham morrido só em França, 

onde as falhas no sistema de saúde deram origem a uma grande polémica, 

com  consequências  ao  nível  político:  o  presidente  Jacques  Chirac  e  o 

primeiro-ministro  Jean-Pierre  Raffarin  responsabilizaram  a  semana  de  35 

horas, as férias dos médicos de família concentradas no mês de Agosto e as 

famílias que deixaram os seus idosos sozinhos e sem cuidados. A oposição e 

muitos  órgãos  da  imprensa  francesa  culparam  o  governo,  que  também 

estava de férias e assim se manteve ao longo da crise, tendo por esse facto 

o ministro da saúde sido obrigado a abandonar o cargo.

b3) Quanto aos Sismos,  a actual capacidade de previsão é praticamente 

nula, infelizmente. No entanto, estimam os especialistas que a perda de vidas 

humanas resultantes da possível repetição de um sismo equivalente ao de 

1755 em Portugal [com magnitude aproximada de 8,5 e intensidade máxima 

de X (I-XII na escala de Mercalli Modificada) em resultado de movimentos 

interplacas]  seria  de  17.000  a  27.000  mortos,  rondando  as  perdas 
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económicas  totais  um  montante  igual  ao  nosso  PIB,  face  à  elevada 

concentração  de  infra-estruturas  críticas  e  actividades  económicas  vitais 

numa das zonas de maior sismicidade do Continente, a região de Lisboa, 

Setúbal e Santarém. A estas poderia acrescentar-se a zona litoral do Algarve, 

que  se  encontra  igualmente  exposta  à  repetição  de  um  maremoto 

devastador, com elevada concentração de actividade turística e de uma 

numerosa população sazonal de turistas, além dos residentes. 

O  papel  da  Protecção  Civil nestas  zonas  de  maior  sismicidade  do 

Continente, consistiu até agora na elaboração de Planos de Emergência já 

testados no terreno, designadamente o Plano Especial de Emergência para 

o  Risco  Sísmico  na  Área  Metropolitana  de  Lisboa  e  Concelhos  Limítrofes 

(PEERS-AML-CL),  acrescido  do  Estudo  do  Risco  Sísmico  e  de  Tsunamis  do 

Algarve (ERSTA).

Neste  contexto,  teve grande impacte  em 2008 a realização pioneira  em 

Portugal de um exercício de protecção civil à escala Nacional, denominado 

“PROCIV-IV/2008”,  que  juntou  mais  de  4.000  agentes  de  protecção  civil, 

oriundos  de  duas  dezenas  de  entidades  agrupadas  em  três  grandes 

cenários,  localizados em Lisboa,  Setúbal  e Santarém. Serviu este exercício 

para testar os procedimentos em diversas situações de catástrofe, simuladas 

com  meios  instalados  no  terreno,  tendo  em  vista  introduzir  melhorias  no 

referido Plano Especial de Emergência.

Contudo, os verdadeiros testes têm sido os sismos verificados nos Açores e as 

missões  de assistência  internacional  em que a nossa Protecção Civil  tem 

colaborado,  designadamente  nos  sismos  da  Argélia,  Irão,  Marrocos, 

Indonésia, Peru, China, Haiti, Chile e Itália. Esta experiência adquirida, face a 

grandes catástrofes sísmicas, leva a concluir que a Protecção Civil local fica 

frequentemente  destroçada  durante  as  primeiras  horas.  Entretanto,  a 

população que não conseguiu abandonar os edifícios a tempo, ou morrerá 

logo nos primeiros minutos, ou ficará ferida e soterrada nos escombros de 

aldeias e cidades em ruínas, a aguardar desesperadamente que alguém os 
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encontre e socorra, seja da população, seja das equipas de busca, resgate 

e salvamento,  que constituem a primeira prioridade da Protecção Civil.  É 

este o cenário previsto no Plano Especial de Emergência para o Risco Sísmico 

na Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes que resumidamente 

prevê o seguinte:

Na Fase da Resposta - a Protecção Civil deve privilegiar as actividades de 

busca, resgate e salvamento, desenvolvendo-se algumas acções prioritárias, 

nomeadamente: i) a mobilização meios humanos, equipamentos terrestres e 

aéreos  de  intervenção  e  assistência;  ii)  A  mobilização  das  próprias 

populações enquanto socorristas de si mesmas, dos seus familiares e dos seus 

vizinhos;  iii)  A  activação  imediata  de  Equipas  de  Reconhecimento  e 

Avaliação  da  Situação  ou  de  Equipas  de  Avaliação  Técnica;  iv)  A 

montagem de Zonas de Recepção de Reforços; de Zonas de Concentração 

e Reserva, bem como de Zonas de Concentração e Apoio das Populações e 

de Zonas de Reunião de Mortos; v) O reforço dos meios distritais, nacionais e 

de  ajuda  internacional;  vi)  A  criação  de  Zonas  de  Concentração  de 

Jornalistas  e  a  centralização  dos  contactos  com  a  comunicação  social 

nacional  e  estrangeira,  optimizando  a  gestão  da  informação  de 

emergência. 

Na Fase de Reposição da Normalidade - a Protecção Civil deve promover 

acções concertadas e medidas conducentes ao rápido restabelecimento 

do  sistema  social,  como  é  o  caso  da  assistência  aos  desalojados,  da 

inspecção dos edifícios com a finalidade de verificar a sua habitabilidade 

que permita  o regresso da população,  da verificação das  condições  de 

estabilidade  das  áreas  sujeitas  a  afundamentos  e  deslizamentos,  da 

recuperação  das  funcionalidades  de  serviços  essenciais  como  o 

abastecimento de água, electricidade, gás e redes de comunicações; do 

restabelecimento  da administração ordinária dos  trabalhos  administrativos 

ao nível local.
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1.3. O papel da Autoridade Nacional de Protecção Civil.

É  para  acções  deste  tipo  que  foram  criados  os  Serviços  Regionais  de 

Protecção Civil  da Madeira e dos Açores e, no Continente, a Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (ANPC), como organismo central de natureza 

operacional  da  administração  directa  do  Estado,  dotado  de  autonomia 

administrativa e financeira e património próprio, na tutela do Ministério da 

Administração Interna e que tem por missão:

 “Planear,  coordenar  e  executar  a  política  de  protecção  civil,  

designadamente,  na  prevenção  e  reacção  a  acidentes  graves  e  

catástrofes,  na  protecção  e  socorro  das  populações,  na  

superintendência  da actividade dos  bombeiros,  e  no  planeamento  

civil de emergência com vista a fazer face a situações de crise ou de  

guerra” (DL 75/2007, de 29 de Março, Lei Orgânica da ANPC, alterada 

pelo DL 73/2012, de 26 Março).  

É esta a “missão” actualmente definida para a ANPC, organismo para onde 

recentemente  transitaram  algumas  atribuições  dos  extintos  dos  Governos 

Civis e todas as atribuições do extinto Conselho Nacional de Planeamento 

Civil de Emergência. Para cumprir todas estas atribuições, a ANPC continua 

a dispor sensivelmente dos mesmos 770 colaboradores que já possuía em 

2010: (207 técnicos e administrativos + 60 técnicos contratados pela Escola 

Nacional de Bombeiros + 240 operadores de telecomunicações + 263 Força 

Especial de Bombeiros “canarinhos”. A despesa anual da ANPC repartia-se 

em  2010  do  seguinte  modo:  65%  em  acções  dos  bombeiros;  (20%)  em 

acções dos meios aéreos; (7%) na remuneração do seu pessoal.

Para  todos  os  efeitos,  pode  considerar-se  que  nos  últimos  dois  anos  foi 

mantida a tradicional predominância de um sector operacional que absorve 

cerca  de  90%  dos  recursos  humanos  e  da  despesa  anual  da  ANPC, 

reduzindo os sectores técnicos a 10% dos recursos humanos e da despesa, 

ora concentrados  na Direcção Nacional  de Planeamento de Emergência 
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sediada nos serviços centrais em Carnaxide, ora dispersos por cada um dos 

18 CDOS – Centros Distritais de Operações e Socorro. 

Quanto a isto,  infelizmente não há novidade. O Estado sempre atribuiu à 

Protecção  Civil  essencialmente  o  papel  “operacional”  de  organismo 

responsável  pela preparação e pela coordenação da resposta,  que visa 

“remediar”  os  efeitos  das  catástrofes,  relegando  para  segundo  plano  o 

papel  mais  “técnico”  de  promover  acções  que  visem  “prevenir”  essas 

mesmas  catástrofes,  reduzindo  as  vulnerabilidades  das  populações,  das 

actividades  económicas  e  das  edificações  expostas.  Isto,  apesar  de  os 

“objectivos”  da  Protecção  Civil  abrangerem  claramente  as  quatro 

componentes do “ciclo da catástrofe”: (prevenção > preparação > resposta 

> reposição da normalidade).

Com efeito,  é  necessário  regressar  à  Lei  de  Bases  da  Protecção Civil.  A 

dimensão  preventiva  é  claramente  assumida  no  código  genético  da 

Protecção Civil,  de que é exemplo o artigo 4º  (Objectivo e domínios  de 

actuação) da Lei 27/2006, 3 de Julho:

“ 1 – São objectivos fundamentais da protecção civil: 

a) Prevenir os riscos colectivos e a ocorrência de acidente grave ou de  

catástrofe deles resultante;

 b) Atenuar os riscos colectivos e limitar os seus efeitos; 

c) Socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger  

bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público;

 d) Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas  

afectadas por acidente grave ou catástrofe.

2 - A actividade de protecção civil exerce-se nos seguintes domínios  

de actuação:

Levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos colectivos;
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Análise permanente das vulnerabilidades perante situações de risco;

Informação e formação das populações, visando a sua sensibilização  

em matéria de autoprotecção e colaboração com as autoridades;

Planeamento  de  soluções  de  emergência,  visando  a  busca,  o  

salvamento,  a prestação do socorro e de assistência,  bem como a  

evacuação, alojamento e abastecimento das populações;

Inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais facilmente  

mobilizáveis, ao nível local, regional e nacional;

Estudo e divulgação de formas adequadas de protecção de edifícios  

em  geral,  de  monumentos  e  de  outros  bens  culturais,  de  infra-

estruturas,  do  património  arquivístico,  de  instalações  de  serviços  

essenciais, bem como do ambiente e dos recursos naturais;

Previsão  e  planeamento  de  acções  atinentes  à  eventualidade  de  

isolamento de áreas afectadas por risco”.

Recentemente,  os  objectivos  e  domínios  de  actuação  da  ANPC  foram 

alargados ao planeamento civil  de emergência com vista a fazer face a 

situações  de  “crise  ou  de  guerra”,  em  resultado  da  integração  das 

atribuições  do  Conselho  Nacional  de  Planeamento  Civil  de  Emergência, 

consubstanciadas  no  levantamento  e  permanente  conhecimento  das 

principais vulnerabilidades nacionais e na definição e implementação das 

seguintes medidas preventivas: estudo das ameaças e da respectiva análise 

de  risco,  identificação  e  aumento  de  resiliência  e  protecção  das  infra-

estruturas críticas,  estabelecimento de planos que garantam uma pronta e 

coordenada acção de resposta.

Esta  nova  frente  de  trabalho  bem  poderia  dar  origem  a  uma  profunda 

revisão  da  Lei  Orgânica  da  ANPC,  menos  confusa  e  desejavelmente 

clarificadora  daquelas  que  serão  as  futuras  atribuições,  competências  e 
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responsabilidades do Estado e das Empresas (designadamente, das grandes 

empresas  públicas  e  privadas  responsáveis  pelas  infraestruturas  críticas), 

estabelecendo  novas  formas  de  cooperação  que  tenham  presente  a 

própria  definição de Protecção Civil constante do artigo 1º da Lei 27/2006, 

de 3 de Julho:

“A protecção civil é a actividade desenvolvida pelo Estado, Regiões  

Autónomas  e  autarquias  locais,  pelos  cidadãos  e  por  todas  as  

entidades  públicas  e  privadas,  com a  finalidade  de  prevenir  riscos  

colectivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de  

atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e bens em  

perigo quando aquelas situações ocorram.”

É este espírito que ressalta do texto de apresentação do site da ANPC 

(www.proteccaocivil.pt): “Pesem os esforços desenvolvidos nos últimos 

anos,  é  certo  que  nunca  estaremos  totalmente  preparados  para  

enfrentar  todos os  riscos.  É  preciso que cada um de nós  assuma o  

papel de cidadão, agente de protecção civil, procurando informar-se  

sobre riscos e respectivas medidas de prevenção e autoprotecção,  

evitando  comportamentos  incorrectos  ou  negligentes.  É  neste  

contexto que este sítio da ANPC na internet se constitui como espaço  

privilegiado de partilha de informação. Afinal, todos somos Protecção  

Civil!”.

2. MELHORAR A PREVENÇÃO DE CATÁSTROFES NATURAIS.

Para  este  efeito,  ainda  não  dispomos  de  uma  metodologia 

internacionalmente  aceite,  nem  sequer  a  nível  europeu,  embora  haja 

iniciativas nesse sentido, designadamente a Estratégia de Yokohama, a que 

se  seguiu  a  Estratégia  de  Hyogo, da  qual  importa  aqui  referir  uma  das 

prioridades de acção concertada a nível mundial para o decénio de 2005-

2015: “a necessidade de redução dos factores que potenciam o risco de  
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catástrofe natural, designadamente nas políticas de saúde, de educação,  

do  ordenamento  do  território  e  da  política  de  urbanismo,  introduzindo  

códigos  de  boas  práticas  de  construção  e  reabilitação,  que  tornem  as  

edificações mais resistentes a eventos naturais extremos”.

2.1. Através do Ordenamento do Território e do Urbanismo

Numa área tão anárquica, confusa e dispersa como é em Portugal a área 

do  Ordenamento  do  Território  e  do  Urbanismo,  só  a  partir  de  2006  a 

Protecção Civil foi chamada pelo Governo a participar. Com efeito, a ANPC 

começou  por  organizar  acções  de  formação específica  nesta  área, 

destinadas a todos os seus técnicos dos serviços centrais e distritais, emitiu 

pareceres  e  deu  contributos  de  protecção  civil  para  a  elaboração  do 

PNPOT,  dos  Planos  Regionais  de  Ordenamento  do  Território  (PROT),  que 

definiram o quadro estratégico a desenvolver nos Planos Municipais (PMOT), 

com particular destaque para os Planos Directores Municipais (PDM), que se 

encontravam em revisão.

Com base nessa experiência adquirida, a ANPC publicou em Março de 2009 

um “Manual para a Elaboração, Revisão e Análise de Planos Municipais de  

Ordenamento  do  Território  na  vertente  da  Protecção  Civil”,  do  qual  se 

destaca um check list que, resumidamente, levanta uma série de questões 

consideradas essenciais para uma correcta revisão dos PDM, a saber: 

1ª  Questão  -  São  identificados  cartograficamente  na  planta  de 

condicionantes os riscos naturais e tecnológicos? (Ex: Identificam-se as áreas 

de inundação da maior cheia conhecida, ou para um período de retorno 

de 100 anos? As indústrias Seveso abrangidas pelo DL n.º 254/2007? As áreas 

que têm vindo a sofrer impactos decorrentes de movimentos de vertentes?)

2ª Questão - São identificadas na planta de condicionantes as distâncias e 

faixas de segurança relativas aos riscos naturais  e tecnológicos presentes, 

assim  como os  que  tendo  origem nos  municípios  vizinhos  possam causar 
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impactos na área do plano? (Ex: Identificam-se as faixas de segurança entre 

as  zonas  florestais  e  zonas  urbanas?  Distâncias  de  segurança  de  uma 

indústria  Seveso  abrangida  pelo  DL  n.º  254/2007  localizada  no  município 

vizinho e que possa provocar impactos na área do plano)?

3ª  Questão  -  Os  riscos  identificados  são  caracterizados  quanto  à  sua 

magnitude  e  severidade  e  são  elaboradas  estimativas  dos  impactos  nas 

pessoas,  bens  e  ambiente?  São  apresentadas  as  necessárias  medidas 

restritivas ou mitigadoras de modo a salvaguardar a segurança de pessoas, 

bens e ambiente, no relatório que acompanha o plano? (Ex: Estão previstas 

novas construções numa área urbana sujeita a cheias? As cotas das soleiras 

dos pisos de habitação são superiores à cota da maior cheia conhecida? 

Quantifica-se  o  número  de  pessoas  que  podem  ficar  retidas  nas  suas 

habitações? Há estimativas de danos económicos? Equacionam-se medidas 

mitigadoras, como obras de regularização da linha de água ou outras, de 

modo a garantir a segurança de pessoas, bens e ambiente? Equacionam-se 

medidas restritivas, como a definição de zonas non aedificandi)?

4ª Questão -  Verificar sempre que possível  se o plano introduz ou agrava 

situações de risco para pessoas, bens e ambiente na sua área ou nas zonas 

circundantes?  (Ex:  A  proposta  de  plano  considera  a  construção  de 

estruturas, nomeadamente edifícios, vias e viadutos, que vão aumentar ou 

introduzir riscos de inundações nas áreas envolventes)?

5ª Questão - O regulamento do plano tem em conta a caracterização dos 

riscos  identificados  e  introduz  as  necessárias  disposições  de  modo  a 

salvaguardar a segurança de pessoas, bens e ambiente? (Ex: Está definida 

na  carta  de  condicionantes  a  área  de  inundação  para  um  período  de 

retorno de 100 anos? O regulamento define as restrições para essa área: 

“Nas áreas de inundação identificadas na planta de condicionantes só são 

permitidas construções de áreas de lazer e pequenas estruturas de apoio em 

madeira? Na área geográfica do plano verifica-se que uma via municipal 

de  um  centro  urbano  é  atravessada  com  frequência  por  transportes  de 
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mercadorias perigosas? O regulamento interdita o atravessamento dessa via 

e restringe esse transporte a uma circular externa alternativa)?

6ª  Questão  -  É  verificada  a  conformidade  dos  normativos  incluídos  no 

respectivo PROT e as opções do plano no que concerne à segurança de 

pessoas  e  bens  versus  riscos  naturais  tecnológicos?  (Ex:  As  áreas  de 

inundações  devem  ser  áreas  destinadas  a  estruturas  de  lazer  conforme 

normativo do PROT)?

7ª  Questão  -  O plano identifica  as  situações  que possam pôr  em perigo 

pessoas, bens e ambiente e para cada uma delas considera as condições 

de actuação em caso de emergência ou de excepção,  identificando o 

plano de emergência em vigor para essa área? (Ex: Existe um centro urbano 

antigo no espaço geográfico do plano, considerado como área degradada 

e crítica? O PDM identifica o plano de emergência em vigor para essa área 

e verifica se existem as necessárias condições de actuação sobre essa área, 

nomeadamente  em termos  de  vias  de socorro  e  acessos?  Uma indústria 

Seveso, abrangida pelo DL 254/2007, localiza-se perto uma zona urbana que 

foi construída depois do seu licenciamento e na área de influência dessa 

indústria? O PDM identifica o plano de emergência em vigor para essa área? 

Verifica  se  existem  as  necessárias  condições  de  actuação  nessa  área, 

nomeadamente em termos de vias de socorro e acessos)?

8ª Questão - O plano identifica as áreas afectas à protecção civil, como são 

por exemplo os espaços destinados à reunião da população, em áreas livres 

que podem ser temporariamente utilizadas em situação de emergência? (Ex: 

Um município com risco sísmico identifica áreas livres destinadas à reunião 

da população (Zonas de Concentração e Apoio à População) onde podem 

ser prestados cuidados primários de saúde caso ocorra um sismo? O colapso 

de uma barragem pode obrigar  ao deslocamento  rápido da população 

para uma área afecta à protecção civil que é identificada no plano)?

9ª  Questão  -  O  plano  identifica  devidamente  os  Equipamentos  que 

asseguram  as  actividades  de  protecção  civil?  (Ex:  O  conjunto  de 
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Equipamentos do Serviço Municipal de Protecção Civil, Comandos Distritais 

de  Operações  de  Socorro,  corpos  de  bombeiros,  instalações  da  Cruz 

Vermelha, instalações das forças de segurança e das forças armadas, das 

autoridades marítima e aeronáutica, do INEM e demais serviços de saúde, 

dos sapadores florestais e centrais 112)? 

O plano identifica devidamente o conjunto de Infra-estruturas e Sistemas que 

asseguram  as  actividades  de  protecção  civil?  (Ex:  rede  viária  florestal 

destinada à vigilância e combate aos incêndios florestais, pontos de água e 

albufeiras  destinadas  ao  abastecimento  dos  meios  aéreos  envolvidos  no 

combate  aos  incêndios?  Faz  referência  à  rede  de  hidrantes  exteriores, 

verificando a sua conformidade com o regime jurídico da segurança contra 

incêndios  em  edifícios:  DL  220/2008,  de  12  de  Novembro,  e  respectivo 

regulamento técnico: Portaria 1532/2008, de 29 de Dezembro)?

O plano identifica devidamente a localização dos Sistemas que asseguram a 

protecção civil? (Ex:  Os sistemas de telecomunicações de protecção civil, 

que não sejam de carácter reservado, como antenas e repetidores de rádio, 

e  outros  que  sejam  utilizados  na  monitorização  de  riscos  naturais  e 

tecnológicos ou no aviso e alerta das populações? A localização das sirenes 

utilizadas no aviso à população das descargas efectuadas pela barragem 

situada a montante? Ou de uma fuga de material tóxico, de modo a que a 

população permaneça no interior das suas habitações)?

Conclusão,  caso  o  PDM  em  apreço  não  responda  satisfatoriamente  às 

questões levantadas neste check list da Protecção Civil, bem pode a ANPC 

emitir um parecer desfavorável, porque o mesmo não é vinculativo e, deste 

modo, ficamos sujeitos ao poder discricionário das Câmaras Municipais. 

Finalmente, há que admitir que o quadro legal existente, incluindo a Lei de 

Bases da Política de Ordenamento do Território e do Urbanismo (LBPOTU), o 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial  (RJIGT)  e o Regime 
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Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), além das directivas europeias 

já  transpostas  para  a  legislação  portuguesa  referentes  a  cheias  e 

inundações, indústrias seveso, e infra-estruturas críticas, não têm permitido ir  

muito longe na necessária prevenção e mitigação de catástrofes naturais,  

talvez por dois motivos: 

-  Porque  estamos  perante  um  edifício  legislativo  muito  disperso, 

pastoso,  tecnicamente  hermético,  confuso  nos  conceitos  e 

competências, gerador de dúvidas (em todos os aspectos) e de muito 

difícil aplicação; 

- Porque o Estado (através da ANPC) e as Câmaras Municipais (através 

Serviços  Municipais  de Protecção Civil,  serviços  técnicos  afectos  ao 

Ordenamento  do  Território,  ao  Urbanismo  e  ao  Licenciamento  de 

Projectos  e  Obras)  estão  pouco  sensibilizados  para  o  assunto, 

desvalorizam  a  necessidade  de  prevenir  catástrofes  naturais  e  não 

exercem convenientemente o dever de fiscalizar a sua aplicação.

Em  suma,  “melhor  Estado  menor  Estado”,  não  pode  resultar  numa 

preocupante omissão de mecanismos de fiscalização, que só favorece 

a  impunidade  dos  infractores  em  matéria  de  segurança  das 

edificações. É certo que um Estado moderno não tem que  “fazer a 

segurança  das  edificações”,  mas  tem  obviamente  a  obrigação 

perante os cidadãos de “garantir que os promotores, os projectistas e  

os construtores privados a façam”.  

2.2.  Através  da  Fiscalização  e  Certificação  Técnica  da  Segurança  das 
Edificações

No âmbito da prevenção de catástrofes,  uma das coisas  que mais  deve 

preocupar a Protecção Civil é a segurança das ddificações (definidas como 

imóveis destinados a utilização humana ou qualquer outra construção que 

se incorpore no solo com carácter de permanência, como pontes, túneis). 
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Não  podemos  ignorar  o  facto  de  ser  indiscutivelmente  no  interior  de 

edificações que se desenrola a quase totalidade das vidas humanas e das 

suas actividades, expostas com maior ou menor vulnerabilidade, aos efeitos 

dos riscos naturais de maior incidência em Portugal. 

Deste modo, julga-se que a Protecção Civil deveria valorizar mais o  “saber 

fazer”  disponível  em diversas  áreas  da  Engenharia  (Estruturas,  Segurança, 

Hidráulica), porventura ignoradas até à Estratégia de Hyogo, que finalmente 

incluiu  “os  códigos  de  boas  práticas  de  construção  e  reabilitação,  que  

tornem as edificações mais resistentes a eventos naturais extremos” na lista 

de  prioridades  de  acção  concertada  para  o  decénio  de  2005-2015, 

corrigindo uma visão redutora que a nível europeu tem subordinado a área 

da Protecção Civil quase exclusivamente à área da Protecção Ambiental.

É que, para a Protecção Civil, a primeira prioridade não está no “ambiente”, 

mas nas  “pessoas”,  sabendo-se que as  vulnerabilidades  das  pessoas,  das 

actividades  económicas  e  das  edificações  que  as  abrigam,  resultam 

essencialmente de:

- Erros de localização, que agravam a sua exposição a catástrofes (a 

corrigir  através  do  ordenamento  do  território  e  urbanismo, 

designadamente nas revisões dos PDM); 

- Erros de concepção, construção e manutenção de edificações, que 

reduzem a resiliência e agravam a vulnerabilidade das mesmas em 

situações  de  catástrofe  (a  corrigir  através  de  bons  códigos  de 

segurança das edificações e adequada fiscalização técnica da sua 

aplicação).

Neste  âmbito,  é  certo,  já  possuímos  bons  códigos  de  segurança  das 

edificações, designadamente em duas áreas:

 -  RSA:  “Regulamento  de  Segurança  e  Acções  para  Estruturas  de 

Edifícios e Pontes” ― DL 235/83. O REBAP: “Regulamento de Estruturas 

de  Betão  Armado  e  Pré-Esforçado”  ―  DL  349-C/83.  E  o  novo 
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Regulamento  Europeu,  designadamente  no  que  se  refere  ao 

Eurocódigo  EC8,  que  trata  especificamente  à  Segurança  Estrutural 

Anti-sísmica.

- SCIE: “Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios” 

(DL 220/2008) e o “Regulamento Técnico de SCIE” (Portaria 1532/2008).

Mas isso não chega. Há que fiscalizar minimamente a sua aplicação, por 

parte do Estado e das autarquias locais, que dispõem para o efeito de um 

elevado  número  de  técnicos.  Contudo,  constata-se  que  estes  técnicos 

limitam  sistematicamente  essa  fiscalização  a  uma  simples  verificação 

documental dos processos, dentro de prazos apertados e, se lá encontram 

as  necessárias  declarações  de  responsabilidade  pela  elaboração  dos 

projectos e das obras, fecham logo de seguida os respectivos dossiês. 

A  este  propósito,  vale  a  pena  reproduzir  o  seguinte  texto  de  António 

Nogueira Leite: 

“A forma actual de funcionamento do mercado também agrava a  

situação. Os consumidores em geral não pedem garantias sobre as  

condições  de  segurança  estrutural  dos  imóveis  que  compram  ou  

alugam, que pensam estar garantida. Esta situação resulta em grande  

parte do desconhecimento dos consumidores e da falsa sensação de  

segurança  que  o  Estado  transmite  aos  cidadãos,  nomeadamente  

quando se refere a existência de legislação técnica, que obriga ao  

cálculo sísmico e se omite a existência de mecanismos de fiscalização  

da  sua  aplicação”.(…)  “Os  mecanismos  de  fiscalização  são  

indispensáveis  para  que  os  intervenientes  no  processo  construtivo  

sejam responsabilizados no curto prazo pela falta de resistência sísmica  

das  construções  e  não apenas  depois  da  ocorrência  de um sismo  

destrutivo.  Dada  a  dificuldade  de  o  Estado  e/ou  as  autarquias  

garantirem a fiscalização de todas as construções poder-se-ia recorrer  

a fiscalização por amostragem, acompanhada por penalização dos  
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infractores”  (Sismos  em  Edifícios -  Cap.13:  Aspectos  Económicos  e 

Sociais. Orion. 2008).

Neste contexto, que papel já tem (ou poderá vir a ter) a Protecção Civil, 

como entidade fiscalizadora das condições de segurança das edificações?

Quanto a sismos, é triste constatar que até hoje a ANPC nunca efectuou (ou 

credenciou  especialistas  para  efectuarem)  qualquer  acção  fiscalizadora 

relativamente à falta de resistência sísmica de quaisquer tipos de edifícios, 

antigos ou modernos.

No entanto, vivemos num país de risco sísmico, onde existem alguns tipos de 

edifícios  especialmente  preocupantes.  Um reconhecido especialista  nesta 

matéria, o Engº João Augusto da Silva Appleton, que efectuou uma análise 

sistemática aos edifícios da cidade de Lisboa, eventualmente aplicável  a 

outras cidades, considera que são especialmente preocupantes os seguintes  

casos: (edifícios pombalinos alterados; edifícios gaioleiros mal construídos em 

finais do século XIX em Campo de Ourique, Bairro Camões, Avenidas Novas; 

edifícios  da  primeira  fase  do  betão  armado,  de  1940  a  1961;  edifícios 

posteriores, já com regulamentos que obrigam ao cálculo sísmico, mas que 

carecem  de  mecanismos  sistemáticos  e  eficientes  de  fiscalização  de 

projectos e obras).

Por  outro  lado,  é  sabido  que  os  sismos são  sempre  acompanhados  por 

devastadores  incêndios  urbanos,  e  que  os  edifícios  só  por  si,  sem  que 

verifique qualquer sismo, podem constituir autênticas ratoeiras mortais para 

os seus ocupantes em caso de incêndio, caso tenham sido mal projectados, 

mal construídos ou explorados em deficientes condições técnicas.

Neste  âmbito,  a  Protecção  Civil  possui  uma  vasta  experiência  na 

apreciação técnica de projectos e na realização de vistorias, que poderia 

ser melhor aproveitada. Desde 1988 o ex SNB, o ex SNBPC e agora a ANPC 

têm  vindo  a  ser  sucessivamente  reconhecidos  pelas  autarquias  e  pelos 

cidadãos,  como  a  entidade  fiscalizadora  no  âmbito  segurança  contra 
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incêndio em edifícios (SCIE), particularmente a partir do célebre incêndio do 

Chiado, verificado em Agosto de 1988. 

De facto, entre 2003 e 2008 os serviços centrais e distritais da Protecção Civil  

emitiram,  gratuitamente  e  sem  atrasos,  uma  média  anual  de  35.000 

pareceres técnicos sobre projectos de SCIE e realizaram uma média anual 

de 7.500 vistorias às condições de segurança de edifícios e estabelecimentos 

que recebem público (estacionamentos, habitacionais e administrativos de 

grande  altura,  hospitais,  lares  de  idosos,  escolares,  hoteleiros,  grandes 

superfícies  comerciais,  gares,  grandes  recintos  de  espectáculos  e 

desportivos, museus, bibliotecas, arquivos, industriais oficinas e armazéns).

Porém, a  fiscalização eficaz  que a ANPC exerceu em todo o continente  

apenas com 25 técnicos, encontra-se hoje limitada a menos de 10% do que 

foi  até  2008.  De  facto,  os  pareceres  e  vistorias  da  ANPC,  que  eram 

obrigatórios e vinculativos nos 16 diplomas da legislação anterior  de SCIE, 

deixaram de o ser com a entrada em vigor do Regime Jurídico de SCIE (DL 

220/2008,  de 12 de Novembro)  e do respectivo Regulamento Técnico de 

SCIE  (Portaria  1532/2008,  de  29  de  Dezembro),  para  honra  e  glória  da 

simplificação administrativa do licenciamento, imposta pelo Regime Jurídico 

de Urbanização e Edificação (RJUE) e pelo Licenciamento Zero. 

Nem as grandes superfícies comerciais,  nem os edifícios de grande altura 

destinados  a  hotéis,  escritórios  ou  habitação,  nem  os  grandes  recintos 

desportivos  e  de  espectáculos,  nem  os  estabelecimentos  industriais, 

escapam  agora  à  simplificação  administrativa  do  RJUE, que  limita  a 

exigência de pareceres e vistorias da ANPC apenas aos projectos e obras 

em  hospitais  privados  (Decreto-Lei  279/2009,  de  6  de  Outubro)  e  em 

estabelecimentos  de  apoio  social,  designadamente  lares  de  idosos 

(Decreto-Lei 64/2007, de 14 de Março). 

Para a maioria dos usos dos edifícios, o Estado decidiu-se claramente a favor 

da  “simplificação  do  licenciamento” apostando  apenas  na  “fiscalização 

pós-licenciamento” fazendo prevalecer  o  justo  objectivo  de se  poupar  a 
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iniciativa privada a inúteis demoras burocráticas com pareceres elaborados 

por  excessivas  entidades  externas  consultadas  para  licenciamento 

autárquico,  algumas  com  atrasos  significativos  e  sem  qualquer  valor 

acrescentado para as soluções técnicas dos projectos e obras em apreço. 

Menos justo será o objectivo de se evitar todas as acções de fiscalização na 

fase  de  licenciamento,  por  considerá-las  potencialmente  geradoras  de 

oportunidades  de corrupção.  De  facto,  potencialmente  ela  existirá  onde 

quer que haja poderes públicos. 

Porém,  melhor  seria  que os  responsáveis  políticos  efectivamente  lutassem 

contra todas as formas de corrupção (que justa ou injustamente também os 

desacreditam  aos  olhos  de  muitos  cidadãos),  deixando  de  usar  este 

argumento para desvalorizar e retroceder naquilo que indiscutivelmente é 

uma função essencial do Estado:  fiscalizar as  condições de segurança dos  

edifícios, por peritos credenciados, de forma competente, honesta e rápida 

(por amostragem) garantindo à população que ela pode estar de um modo 

geral segura dentro dos espaços onde habita, trabalha, estuda, descansa, 

cultiva-se e diverte-se, para já não falar nos estabelecimentos que abrigam 

as pessoas mais vulneráveis (creches, jardins de infância, lares de idosos e 

hospitais).

Um Governo que assumisse o objectivo de “tornar os edifícios mais seguros”, 

só  poderia  ter  o  apoio  generalizado  dos  cidadãos,  das  famílias  e  das 

empresas, se o fizesse de forma clara, eficiente, eficaz e económica. Assim:

a) Numa 1ª fase, poderia pensar-se em alterar o RJUE e a legislação 

aplicável  à  reabilitação  urbana,  conferindo  à  ANPC  e  às  Câmaras 

Municipais  poderes  de  fiscalização  por  amostragem às  condições  de 

segurança  estrutural  anti-sísmica  e  de  segurança  contra  incêndios  em 

edificações,  que  permitam  sancionar  e  desencorajar  práticas  lesivas,  na 

medida em que estas  possam afectar  as  envolventes  ou provocar danos 

elevados no seu interior.
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 O Estado e as Câmaras Municipais  já não poderiam ser acusados de se 

terem demitido totalmente desta função precisamente na fase mais crítica 

que é a do licenciamento, isto é, quando está a ser bem ou mal pensada 

qualquer intervenção nas edificações (operações urbanísticas). 

A este propósito, vale a pena citar um reconhecido especialista americano, 

Arthur  Cote,  que  veio  a  Portugal  na  qualidade  de  vice-presidente  da 

prestigiada  National  Fire  Protection  Association (NFPA)  por  ocasião  da  I 

Conferência NFPA realizada no Estoril em 2006. Durante a sua apresentação 

intitulada  “High  Rise  Fire  Safety  Post  11Th  September”  afirmou 

categoricamente o seguinte:

 “É sabido que 80% dos erros relativos às condições de segurança dos  

edifícios,  quando  não  são  detectados  nem  corrigidos  na  fase  de  

projecto,  tornam-se  irreversíveis  ou  caríssimos  de  remediar  nas  

construções”.

Ninguém estará disposto num futuro próximo a ter  de demolir,  ver cair ou 

arder  total  ou  parcialmente  os  seus  edifícios,  apenas  porque  foram  mal 

projectados ou mal construídos, perante uma fiscalização que nada viu. Se 

isto é assim, então teremos de rever inevitavelmente o RJUE. Este diploma, 

apesar de já ir na sua enésima alteração, parece necessitar ainda de ser 

melhorado,  a  fim  de  garantir  a  “segurança  das  edificações”,  que  é 

obviamente muitíssimo mais do que a mera “segurança das instalações” de 

gás  e  electricidade,  únicas  especialidades  em  que  existe  fiscalização 

efectiva.

Com efeito,  há muito  tempo que os  órgãos  municipais  exercem poderes 

insuficientes  de  controlo  de  carácter  urbanístico  sobre  as  obras  de 

edificação,  analisando  unicamente  os  Projectos  de  Arquitectura  e  do 

arranjo dos espaços exteriores. O disposto no nº 8 artigo 20º do DL 26/2010,  

30 de Março (10ª alteração ao DL 555/99 – RJUE) exclui a apreciação prévia 

por parte dos órgãos autárquicos dos projectos de sspecialidades (anulando 

a possibilidade de qualquer fiscalização sobre as condições de Segurança 
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Estrutural  Anti-sísmica  e  da  Segurança  Contra  Incêndios  em  Edifícios) 

bastando  para  o  efeito  que  estes  projectos  sejam  acompanhados  de 

“declaração  de  responsabilidade”  dos  respectivos  autores  nos  seguintes 

termos:

“As declarações de responsabilidade dos Autores dos Projectos das  

Especialidades  e  de  outros  estudos  que  estejam  inscritos  em  

associação  pública  constituem  garantia  bastante  do  cumprimento  

das  normas  legais  e  regulamentares  aplicáveis  aos  projectos,  

excluindo  a  sua  apreciação  prévia,  salvo  quando  as  declarações  

sejam  formuladas  nos  termos  do  nº  5  do  artigo  10º.  (Os  autores  e  

coordenador  dos  projectos  devem  declarar,  nomeadamente  nas  

situações previstas no artigo 60º - operações urbanísticas em edifícios  

existentes - quais as normas técnicas ou regulamentares em vigor que  

não foram observadas na elaboração dos mesmos, fundamentando  

as razões da sua não observância) “.

É assim que o  fundamentalismo (tipo licenciamento zero) tende a evoluir 

erradamente  da  simplificação  administrativa  da  pequena  loja  para  as 

grandes  superfícies  comerciais.  Ele  ignora  que,  por  vezes,  se  encontram 

milhares de pessoas dentro de um único edifício, o qual pode facilmente 

constituir uma ratoeira mortal por razões que se prendem com a engenharia 

sísmica  ou  a  segurança  contra  incêndio,  cuja  concepção  ninguém 

fiscalizou,  designadamente  na  fase  de  elaboração  dos  projectos  de 

arquitectura  e especialidades.  Não é de todo admissível  tal  omissão,  por 

exemplo, numa grande superfície comercial que pode atingir um efectivo 

superior  a 60.000 pessoas a salvar  em caso de emergência.  (Isto  significa 

que, debaixo do mesmo tecto, pode estar vulnerável a um sismo ou a um 

incêndio um número de pessoas igual ao número total de habitantes das 28 

freguesias do município de Santarém). 

Certamente que isto dá que pensar e justifica plenamente uma rectificação 

do RJUE (a contemplar igualmente na legislação aplicável à  Reabilitação 
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Urbana)(1)  assumindo-se  de  forma  responsável  a  necessidade  de  se  criar 

adequados mecanismos de fiscalização (por  amostragem) das condições 

de  segurança  das  edificações,  acompanhados  da  penalização  dos 

infractores. Poderia a ANPC participar em equipas técnicas de fiscalização, 

compostas  por  peritos  em  segurança  contra  incêndio  e  em  engenharia 

sísmica, devidamente credenciados pelas Ordens (OE e OET e OA).

Assim sendo, também a fiscalização técnica da Reabilitação Urbana deveria 

constituir uma área prioritária para a Protecção Civil, visando a prevenção e 

a mitigação de uma possível catástrofe, como a repetição de um terramoto 

semelhante ao de 1755, ou a repetição de um incêndio urbano grave, como 

o  verificado  nos  Armazéns  do  Chiado  em  Agosto  de  1988.  Quem 

acompanhou de perto o que lá se passou, sabe que o Incêndio do Chiado 

colocou  em risco  iminente  toda  a  Baixa  Pombalina.  Valeu  neste  caso  a 

intervenção maciça de dezenas de corporações de bombeiros voluntários, 

do RSB e dos bombeiros do Aeroporto de Lisboa, que conseguiram impedir in 

extremis a  propagação descontrolada do incêndio  através  de sucessivos 

edifícios em direcção à Baixa Pombalina, pelas coberturas, pelas fachadas e 

pelos vãos abertos nas paredes corta-fogo.

Concluindo,  julga-se  que  de  forma  gradual  poderíamos  avançar  para 

“edifícios mais seguros, criando-se mecanismos que permitissem uma acção 

fiscalizadora  por  amostragem  das  condições  de  segurança  previstas  nos 

projectos e obras, relativamente a sismos e incêndios urbanos, envolvendo a 

Protecção  Civil  e  um  conjunto  de  técnicos  especialistas  devidamente 

credenciados para o efeito.

----------------------------------------------------------------------------

(1) Segundo a Confederação Portuguesa da Construção e Imobiliário, existe um 

levado potencial de crescimento do mercado da reabilitação urbana em Portugal: 

1.900.000 de fogos carecem de intervenção (32% do número total de alojamentos), 

dos quais 20.000 carecem de obras profundas de reabilitação e 335.000 estão muito 

degradados  e  exigem  intervenção  urgente.  Apesar  do  peso  significativo  da 
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reabilitação urbana no mercado da construção europeu, esta não passa de 6,2% 

no mercado da construção português. 

b)  Numa  2ª  Fase,  poderíamos  avançar  para  um  projecto  mais 

ambicioso: a “Certificação das Condições de Segurança das Edificações” 

(vistas  na  sua  totalidade  e  na  medida em que estas  possam afectar  as 

envolventes  ou  provocar  danos  elevados  no  seu  interior),  envolvendo  as 

diferentes valências técnicas relativas à segurança, implicadas ou não na 

Protecção Civil, integrando num documento de certificação final todas as 

certificações parcelares referentes a sismos, incêndios, explosões, instalações 

de gás e de electricidade, efectuadas por equipas de peritos devidamente 

credenciados em cada uma destas áreas. 

Esta certificação seria, em princípio, inicialmente obrigatória só para novos 

edifícios  públicos  e  privados  com classificação de risco  elevado e  muito 

elevado (eventualmente tomando como base os critérios já definidos para 

as  3ª  e 4ª  categorias  de risco no Regime Jurídico de SCIE) e poderia ser 

facultativa para os restantes edifícios de 1ª e 2ª categorias de risco. 

Concluindo,  com uma possível  certificação das  condições  de segurança 

das  edificações,  além  de  se  sancionar  e  desencorajar  incumprimentos, 

poder-se-ia incentivar os donos-de-obra (promotores imobiliários) ao rigoroso 

cumprimento  das  normas  de  segurança  aplicáveis  às  suas  construções, 

eventualmente através de  reduções significativas nos prémios dos seguros,  

ou até de benefícios fiscais resultantes da obtenção da referida certificação.

3. MELHORAR A PREPARAÇÃO E A RESPOSTA A CATÁSTROFES 

A este propósito, a Estratégia de Hyogo refere algumas prioridades de acção 

concertada  a  nível  mundial  para  o  decénio  de  2005-2015,  referindo 

designadamente uma melhor preparação e prontidão de resposta em caso 

de emergência, o reforço da capacidade de recuperação e a criação de 

estruturas de coordenação da concessão de ajuda internacional, nacional e 

local.
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Outra tipo de prioridades aí definidas prende-se com a avaliação, a gestão, 

a  monotorização  e  o  alerta  dos  riscos  naturais,  a  sistematização  da 

informação e o mapeamento sistemático das zonas de risco, o investimento 

em sistemas de alerta precoce, a aposta em novas tecnologias (como os SIG 

-  Sistemas de Informação Geográfica, ou os GPS nas acções de busca e 

salvamento),  modernizando  as  observações  locais  ou  por  satélite,  que 

podem melhorar significativamente a actuação da Protecção Civil.

3.1. Através do Planeamento e Gestão das Emergências.

Embora a área do planeamento  de emergências  seja  susceptível  de ser 

melhorada no futuro, há que reconhecer que muita coisa tem sido feita nos 

últimos 10 anos pela Protecção Civil:

- A elaboração do Plano Especial de Emergência para o Risco Sísmico 

na Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes (PEERS-AML-

CL) e do Estudo do Risco Sísmico e de Tsunamis do Algarve (ERSTA);  

- A elaboração de Directivas Operacionais, do Dispositivo Especial de 

Combate a Incêndios Florestais (DECIF-2012) e do Dispositivo Integrado 

de Operações NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico e Químico);

-  O acompanhamento dos Planos Municipais  de Emergência (PME), 

que todos os municípios já possuem e têm vindo a actualizar;

- O acompanhamento dos Planos de Emergência das Indústrias Seveso 

e  a  emissão  de  centenas  de  pareceres  técnicos  sobre  o  Impacte 

Ambiental na vertente de protecção civil;

- O acompanhamento dos Planos de Segurança Interna dos Edifícios e 

a emissão de milhares de pareceres técnicos sobre as condições de 

segurança dos  Edifícios,  em conformidade com o DL  220/2008  e  a 

Portaria 1532/2008.  Note-se que estes  Planos de Segurança incluem, 

numa abordagem multirrisco, um Plano de Prevenção, um Plano de 
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Emergência Interno (contemplando a intervenção e a evacuação em 

caso  de  incêndio,  sismo,  explosão),  além  de  Registos  e  Simulacros 

obrigatórios  para  todos  os  edifícios,  com exigências  graduadas  em 

função do risco de incêndio decorrente da localização, da altura dos 

edifícios,  da  existência  de  caves,  dos  valores  totais  e  das 

características das pessoas a salvar e da carga de incêndio.

Todos  estes  elementos  se  encontram  desenvolvidos  e  disponíveis  para 

consulta no  site da ANPC, assim como as matérias que de seguida serão 

abordadas, no âmbito das estruturas actuais de coordenação da ajuda a 

diversos níveis: internacional, nacional e municipal. 

a) Ao nível da cooperação internacional.

De um modo geral,  os  Estados  consideram a Protecção Civil  como uma 

matéria  melindrosa  que  deve  estar,  tanto  quanto  possível,  na  esfera  da 

soberania nacional, pelo menos até serem atingidos por uma catástrofe de 

grandes  dimensões,  que  ultrapasse  claramente  a  sua  capacidade  de 

resposta. Este tem sido talvez o motivo central do atraso que se verifica na 

concretização de uma política comum de cooperação e de solidariedade 

além-fronteiras. Não vislumbramos melhor razão para o facto de ainda não 

se ter desenvolvido uma metodologia sólida e um mecanismo mais eficaz de 

Protecção Civil, nem a nível mundial, nem sequer entre os Estados-membros 

da União Europeia. 

Obviamente, como país pequeno que somos, o máximo que podemos fazer 

é alertar para essa necessidade e dar eventualmente os nossos contributos 

para  a  sua  concretização.  Mesmo  assim,  verifica-se  existirem  já  alguns 

protocolos de cooperação internacional, tendo sido atribuída à ANPC um 

papel central na execução da política portuguesa de cooperação bilateral 

e multilateral no âmbito da Protecção Civil:
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- No quadro da Cooperação Bilateral, Portugal tem protocolos firmados com 

Espanha,  Marrocos,  Cabo  Verde  e  Rússia,  sendo  naturalmente  mais 

desenvolvida  entre  os  dois  países  ibéricos,  designadamente  através  do 

Protocolo Adicional sobre Ajuda Mútua em Caso de Incêndios Florestais nas 

Zonas  Fronteiriças,  por  diversas  vezes  accionado com elevados  níveis  de 

prontidão de resposta de parte a parte,  abrangendo faixas de actuação 

transfronteiriças que vão sendo alargadas (para já de 5 para 15 km) entre os 

Comandos Distritais de Portugal (CDOS) e as Comunidades Autónomas de 

Espanha;

-  No  quadro  da  Cooperação  Multilateral,  Portugal  faz  parte  de  diversas 

organizações internacionais com incidência em matérias de Protecção Civil 

(UE,  OTAN,  ONU/ISDR,  OIPC, CPLP,  UpM) com particular  destaque para a 

União  Europeia,  designadamente  através  do  Mecanismo  Comunitário  de 

Protecção Civil, iniciado em 2001 e revisto em 2007, durante a presidência 

portuguesa do Conselho da UE. 

Este Mecanismo pode actuar em qualquer Estado membro da UE mediante 

pedido formal de assistência enviado pelo mesmo ao MIC (Monitoring and 

Information Centre),  sediado em Bruxelas e acessível  24 sobre 24 horas.  A 

ANPC é o ponto de contacto nacional, através do seu Comando Nacional 

de Operações de Protecção e Socorro (CNOS) onde está instalada a nossa 

ligação ao CECIS (Common Emergency and Information System)  que visa 

permitir  o  acesso imediato  a informações essenciais  sobre os  módulos  de 

protecção  civil,  os  peritos  credenciados,  as  equipas  de  intervenção,  os 

equipamentos de intervenção e os recursos disponíveis.

Este  Mecanismo também  pode  ser  accionado  por  qualquer  EStado  não 

europeu,  de  qualquer  parte  do  mundo,  que  solicite  ajuda  internacional 

através  do MIC. Este  informa de imediato  o Estado membro detentor  da 

presidência  do  conselho  da UE,  o  qual  tem  de decidir  se  a  resposta  se 

enquadra  ou  transcende  o  âmbito  da  Protecção  Civil,  passando 

eventualmente  a  inserir-se  no  domínio  da  Política  Externa  e  Segurança 
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Comum. Sem esperar por esta decisão, o MIC reenvia logo esse pedido para 

a sua rede de pontos de contacto de protecção civil dos Estados membros, 

que assim podem antecipar algumas medidas preparatórias e melhorar a 

prontidão da resposta comunitária.

É  neste  âmbito  que  Portugal  já  prestou  assistência  internacional na 

sequência de sismos verificados na Argélia, Irão, Marrocos, Indonésia, Peru, 

China,  Haiti,  Chile  e  Itália;  além de Espanha e  Grécia,  na sequência  de 

incêndios florestais. 

Por outro lado, também Portugal já solicitou a assistência internacional por 12 

vezes,  entre  2003  e  2005,  e  entre  2009  e  2010,  sempre  concretizada  na 

disponibilização de meios aéreos de combate a incêndios florestais.

Por último, importa aqui referir que a recente publicação do DL 62/2011, de 9 

de Maio, transpondo a Directiva 2008/114/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho,  de  8  de  Dezembro,  veio  abrir  novas  frentes  também  para  a 

cooperação internacional, já que “a protecção efectiva das Infraestruturas  

Críticas Europeias (ICE) requer comunicação, coordenação e cooperação,  

aos  níveis  nacional  e  comunitário,  processos  mais  adequadamente  

prosseguidos através da existência e intervenção efectiva, em cada país, de  

pontos de contacto para a Protecção de Infraestruturas Críticas Europeias  

(pontos de contacto PICE).  Os regimes bilaterais de cooperação entre os  

Estados membros da União Europeia neste domínio constituem um meio já  

consagrado de tratar as infra-estruturas críticas transfronteiriças, devendo o  

Programa Europeu de Protecção de Infraestruturas Críticas (PEPIC) assentar  

nesta cooperação,  bem como numa participação significativa do sector  

privado  [designadamente  nos sectores  da  Energia  –  infra-estruturas  e 

instalações  de  produção  e  transporte  de  electricidade,  petróleo  e  gás 

natural,  ou  dos  Transportes  –  rodoviários,  ferroviários,  aéreos  e  marítimos) 

dada a sua presença significativa na exploração das ICE”].
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b) Ao Nível da cooperação nacional

Foi  criado  o  Sistema  Integrado  de  Operações  de  Protecção  e  Socorro 

(SIOPS),  conforme previsto  na  Lei  de  Bases  da  Protecção  Civil,  a  fim  de 

cumprir o objectivo geral de informar permanentemente o Governo sobre 

todos os acontecimentos que possam gerar um problema de Protecção Civil  

e de assegurar a gestão integrada e o acompanhamento das situações de 

emergência.  O  SIOPS  veio  estabelecer  um  sistema  de  gestão  de 

emergências  que  integra  um  vasto  conjunto  de  estruturas,  normas  e 

procedimentos  de natureza permanente ou conjuntural,  reunindo sob um 

“comando único” todos os agentes  de protecção civil  que assim podem 

actuar articuladamente no plano operacional perante um qualquer cenário 

de emergência ou catástrofe. 

Sediado em Carnaxide, foi criado o Centro de Coordenação Operacional 

Nacional,  cujo  Comandante,  na  dependência  directa  do  Presidente  da 

ANPC,  superintende o SIOPS e  os  18  Comandantes  Operacionais  Distritais 

(CODIS). Fala-se em que possivelmente esta estrutura voltará a ser regional e 

não distrital.

De qualquer forma, os princípios que formatam actualmente o conceito de 

“comando único” do SIOPS irão certamente manter-se no que se refere à 

cooperação  institucional,  ao  planeamento  unificado,  à  coordenação 

permanente e à gestão da informação, embora esta deva permanecer de 

acesso reservado no que toca a infra-estruturas críticas e a situações de crise 

ou de guerra.

Todos os Agentes de Protecção Civil participam em dispositivos operacionais 

integrados numa cadeia de comando operacional consolidada através de 

briefings  diários  nacionais  e  distritais  com  os  diversos  oficiais  de  ligação, 

envolvidos  ainda  na  realização  de  diversas  acções  comuns  de  treino: 

exercícios  conjuntos  CPX  (de  postos  de  comando)  e  LIVEX  (com  o 

envolvimento de meios no terreno) que visam melhorar os procedimentos 

face a diversos cenários de emergência ou catástrofe.
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Por último, importa aqui sublinhar que o já referido Decreto-Lei 62/2011 de 9 

de  Maio,  veio  abrir  novas  frentes  também  para  a  cooperação  a  nível 

nacional  no  âmbito  das  Infra-estruturas  Críticas,  envolvendo  novas 

competências  do  Estado  (ANPC)  e  um  muito  maior  envolvimento  das  

grandes empresas públicas e privadas, ao … “estabelecer os procedimentos  

de identificação (função que a ANPC herdou do extinto Conselho Nacional 

de Planeamento Civil  de Emergência) e de protecção das infra-estruturas  

essenciais para a saúde, a segurança e o bem-estar económico e social da  

sociedade nos sectores da energia e transportes. Assim, com o regime agora  

criado, Portugal adquire uma maior capacidade de intervenção ao nível da  

segurança e resiliência das infra-estruturas que venham a ser sectorialmente  

consideradas  críticas,  no  âmbito  europeu,  integrando  o  futuro  Programa  

Europeu de Protecção de Infra-estruturas Críticas (PEPIC) suportado numa  

abordagem transversal dos riscos a que essas infra-estruturas possam estar  

expostas”. 

Estima-se que 65% das Infra-estruturas Críticas estão localizadas em zonas de  

sismicidade elevada,  que muitas  delas  apresentam sérias  vulnerabilidades 

face a possíveis acções mal-intencionadas e que algumas se encontram em 

zonas de elevado risco de incêndio florestal  ou ainda em leitos de cheia. 

Convenhamos que  o panorama das Infra-estruturas Críticas em Portugal é  

suficientemente  grave  para  merecer  toda  a  atenção  do  Estado  e  das  

grandes empresas públicas e privadas, exigindo-se mecanismos equilibrados 

de  cooperação  público-privada,  em  que  cada  sector  assuma  as  suas 

responsabilidades  na  prevenção,  na  preparação,  na  resposta  e  na 

reposição da normalidade pós-catástrofe.

c) Ao Nível da Cooperação Municipal

Os Municípios constituem, de acordo com o princípio da subsidiariedade, a 

base do Sistema Nacional de Protecção Civil. Só se e quando a situação 

ultrapassar a capacidade de resposta deste primeiro patamar é que se deve 
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recorrer  ao  patamar  seguinte  que  é  a  ANPC.  Assim,  os  Comandantes 

Operacionais  Municipais,  os  Serviços  Municipais  de  Protecção  Civil  e  os 

Corpos de Bombeiros estão na primeira linha, pelo que, apesar de estarem 

permanentemente articulados com a estrutura desconcentrada da ANPC 

(CDOS), devem assumir de forma autónoma o seu papel na Protecção Civil: 

proceder à monitorização permanente da situação municipal em caso de 

acidente  grave  ou  catástrofe  local;  possuir  um  centro  de  operações 

integrado;  garantir  a  gestão  operacional  dos  meios  humanos  e  materiais 

disponíveis no Município para acções de protecção civil; elaborar Planos de 

Contingência; promover o imediato accionamento do Plano Municipal de 

Emergência de Protecção Civil, se necessário.

O  Plano  Municipal  de  Emergência  de  Protecção  Civil  (PMEPC)  deve 

começar por caracterizar  o território municipal,  identificar e quantificar os 

riscos colectivos, identificar as vulnerabilidades, avaliar os danos prováveis, 

indicar as medidas de prevenção a adoptar pelo Município; identificar os 

meios  e  recursos  mobilizáveis,  a  atribuição  de  responsabilidades  das 

estruturas envolvidas, a composição da estrutura operacional de resposta, os 

critérios  de  mobilização,  os  mecanismos  de  coordenação  dos  meios  e 

recursos  afectos  às  acções  de  protecção  civil  municipal.  Uma  vez 

elaborado,  o Plano é submetido à aprovação da Comissão Nacional  de 

Protecção Civil. Após a sua aprovação, a Câmara Municipal dispõe de 180 

dias para o testar num exercício e de dois anos para o rever e actualizar. 

Finalmente,  importa  referir  que  responsáveis  pelas  políticas  nacionais  e 

municipais  de Protecção Civil  devem assegurar  a necessária coerência e 

articulação  entre  os  Planos  Nacionais  e  Municipais  de  Emergência  e  os 

Planos  Municipais  de  Ordenamento  do  Território  (PMOT),  com  particular 

destaque para os Planos Directores Municipais (PDM), designadamente no 

que  se  refere  à  avaliação,  gestão  e  monotorização  e  alerta  dos  riscos 

naturais,  e  à  interoperabilidade  dos  diversos  sistemas  utilizados  na 

sistematização da informação e no mapeamento das zonas de risco.
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3.2. Através de mais cultura de segurança e resiliência da população

O  desconhecimento  dos  riscos  colectivos  é  uma  vulnerabilidade  que  a 

Protecção  Civil  combate  há  muitos  anos.  Reconhecidamente,  este 

Organismo  tem  vindo  a  desempenhar  um  papel  essencial  na  acção 

preventiva  de  informar  a  população  sobre  os  procedimentos  de 

autoprotecção a adoptar antes, durante e depois de diversas emergências 

(ondas de calor, sismos, cheias, incêndios). Na sua acção, tem-se verificado 

uma particular atenção da Protecção Civil à população em idade escolar, 

onde  encontra  maior  receptividade,  mediante  a  distribuição  de  folhetos 

informativos,  a  organização de clubes  de protecção civil  e  de visitas  de 

estudo às suas próprias instalações, com o objectivo de lançar as sementes  

de uma melhor cultura de segurança e resiliência das novas gerações de 

Portugueses. 

Comparando com outros países, poderíamos dizer que Portugal não está tão 

atrasado  como  o  Haiti,  nem  tão  avançado  como  o  Japão,  embora  os 

portugueses possuam, neste aspecto, um problema grave que é necessário 

resolver: acreditam demasiado na sua capacidade de improviso e são, de 

um modo geral, avessos a tudo o que seja prevenção e planeamento.

Para  esse  efeito,  há  certamente  lições  a  aprender,  pela  negativa,  por 

exemplo com o sismo de magnitude 7,0 na escala de Richter verificado no 

Haiti  a  12  de  Janeiro  de  2010:  instalou-se  rapidamente  o  desespero  e  a 

desordem total. O país, que já era pobre e desorganizado, transformou-se 

num autêntico caos  de pilhagens  e de violências  exercidas  por  gangues 

armados  sobre  uma  população  indefesa,  perante  um  Estado 

completamente  impreparado,  que  acabou  por  entregar  o  assunto  por 

inteiro  à comunidade internacional.  Um ano depois,  o número de mortos 

confirmados ascendia já aos 316.000. A situação de crise perdura até hoje e 

será difícil que alguma vez venha a ser controlada. 
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Por contraste,  bem podemos tomar o Japão como um exemplo a seguir, 

pela forma como aquele país reagiu ao sismo de magnitude 8,9 na escala 

de  Richter seguido  de  maremoto,  ocorrido  a  11  de  Março  de  2011.  É 

extraordinário verificar como um dos piores sismos de sempre, só provocou 

13.400  mortos.  Porém,  mais  de  4.400.000  pessoas  ficaram  sem  energia 

eléctrica e 1.500.000 sem água.  Vinte  e quatro  horas  depois  as  torres  de 

arrefecimento a água deixaram de funcionar por falha de energia eléctrica 

na central nuclear de Fukushima, com fugas radioactivas que obrigaram à 

evacuação total da população num raio inicial de 10 Km. No entanto, as 

entidades responsáveis e a população em geral mantiveram uma presença 

de espírito de realçar, cumprindo tudo o que já estava previsto e planeado, 

mantendo a ordem no meio do caos resultante de tanta catástrofe seguida. 

Dada a gravidade da situação, os estabelecimentos comerciais aceitaram 

fazer uma baixa drástica dos preços dos alimentos, bebidas, medicamentos 

e outros  bens de primeira necessidade, mostrando solidariedade activa e 

controlando de forma eficaz a potencial desordem que resultaria de actos 

de pilhagem. Dizem os especialistas  que esta reacção ordeira,  solidária e 

competente dos Japoneses se justifica por um rigoroso código de conduta, 

disciplina, humildade e cultura de segurança, que vem sempre ao de cima 

nas situações mais difíceis da sua história, repleta de catástrofes naturais.

A diferença é que o Japão é um dos países mais desenvolvidos do planeta, 

que tem plena consciência dos riscos naturais, tecnológicos e mistos a que 

está frequentemente exposto, pelo que leva muito a sério a Prevenção. Foi 

assim que desenvolveu tecnologias  de construção civil  que provaram ser 

uma forma muito  eficaz  de minimizar  os  danos  causados  por  terremotos. 

Realiza exercícios nacionais de resposta a terremotos duas vezes ao ano. As 

crianças  são  ensinadas  desde  pequenas  a  reagirem  adequadamente  a 

emergências. As empresas têm os seus Planos de Emergência elaborados de 

forma simples e objectiva, para dar respostas concretas a todo o tipo de 

catástrofes. Toda a população realiza exercícios frequentes de evacuação 

nas escolas e nos locais de trabalho. O que coloca o Japão entre os países 
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do mundo com melhor prevenção, preparação e capacidade de resposta 

e recuperação,  relativamente aos  diversos  tipos  de catástrofes  naturais  a 

que está exposto com muita frequência.

Várias podem ser as lições aprendidas com a Protecção Civil do Japão. Pela 

positiva,  devemos registar  o  que correu bem:  a aposta  na prevenção,  o 

investimento na cultura de segurança, a obrigação geral de se efectuarem 

periodicamente exercícios de treino realistas, a forma como todos (famílias, 

empresas e governo) parecem saber o que devem fazer antes, durante e 

depois de uma situação de emergência, procedendo a uma reavaliação 

contínua das práticas e procedimentos vigentes, procurando aperfeiçoá-los.

Pela  negativa,  devemos  registar  o  que  surpreendeu  e  eventualmente  já 

estará a ser melhorado: o facto de o maremoto ter causado mais danos que 

o  próprio  sismo,  prova  que  há  necessidade  de  se  estudar  melhor  tais  

fenómenos.  Faltaram  mecanismos  de  rastreio  e  contagem  de  pessoas 

desaparecidas,  um  problema  conhecido  que  também  ocorreu  nos 

atentados às  Torres Gémeas em Nova Iorque, e que ainda hoje está por 

resolver.  Mesmo  em  países  desenvolvidos,  ainda  estão  por  criar  centrais 

permanentes de informações sobre pessoas desaparecidas, respondendo a 

perguntas simples (sua identificação, onde foram vistas pela última vez, a 

que horas e em que condições físicas se encontravam). 

Foi  igualmente  negativo  o  colapso  das  comunicações,  que  já  se  havia 

verificado  noutras  catástrofes  naturais  e  no  ataque  às  Torres  Gémeas, 

motivado por  excesso  de  chamadas  ou  por  ruptura  de  cabos  nas  infra-

estruturas.  Mas a falha mais clamorosa foi  a do sistema de segurança da 

central nuclear, nos seus sistemas de prevenção, protecção e redundância. 

É preocupante e difícil de entender o facto de as torres de arrefecimento da 

central nuclear terem deixado de funcionar por falta de energia eléctrica, 

obrigando o Japão a improvisar  um sistema de bombagem da água do 

mar, recorrendo a equipamentos emprestados por outro país. Certamente 

na sequência das lições aprendidas com acidente de Fukushima, o governo 
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japonês  anunciou a 15  de Setembro de 2012 a paragem progressiva da 

produção de energia nuclear até 2040, tornando-se o quarto país a fazê-lo, 

depois  da Alemanha,  da Suíça e da Itália.  Isto prova que existem países 

capazes de tomar decisões rápidas e corajosas no âmbito da Prevenção e 

Mitigação de Catástrofes.

Finalmente, é curioso verificar que o Japão, tal como Portugal, possui uma 

população muito envelhecida. Contudo, não é por essa razão que deixa de 

ser  um  dos  países  com  melhor  cultura  de  segurança  e  comprovada 

resiliência por parte da população. Há certamente muito a aprender com 

um  povo  que  consegue  resistir  heroicamente  a  sucessivas  catástrofes 

naturais, algumas delas entre as mais violentas verificadas nos últimos séculos 

em todo o mundo. Pelos vistos, não é a idade que torna as populações mais 

vulneráveis, mas a sua falta de preparação.

4. CONCLUSÃO

Ao longo do presente texto, anteciparam-se algumas conclusões que agora 

se impõe sejam globalmente sintetizadas.

4.1.  Já que a Protecção Civil  não pode actuar sobre a perigosidade dos  

riscos naturais (porque não controla a sua intensidade e frequência) deve a 

prevenção e mitigação de catástrofes concentrar-se em medidas concretas 

de  “redução  das  vulnerabilidades”  (das  populações,  das  actividades 

económicas e das edificações  expostas)  ao longo das  quatro  etapas do 

Ciclo da Catástrofe (prevenção, preparação, resposta, recuperação). Neste 

âmbito, e no quadro da sua missão estatutária, a Protecção Civil  deveria 

reorientar  a  sua  estratégia  de  actuação  para  um maior  investimento  no 

planeamento e na prevenção; 

4.2.  Tais  medidas  preventivas  deveriam  ser  essencialmente  dirigidas  à 

melhoria da resiliência dos elementos expostos aos diversos riscos naturais, 
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designadamente  no  que  se  refere  às  cidades  e  às  ddificações,  o  que 

naturalmente  implica um progressivo  melhoramento  do Ordenamento  do 

Território,  uma revisão da legislação aplicável  às  ddificações  e  um maior 

poder de Fiscalização que sancione e desencoraje práticas lesivas.  Neste 

sentido, propõem-se as seguintes alterações legislativas,  na sequência das 

críticas  construtivas  anteriormente  efectuadas,  que  se  julga  possuírem 

suficiente adesão à realidade, dividindo-as em duas fases:

1ª Fase - Rever o RJUE e a Legislação aplicável à Reabilitação Urbana 

(conferindo  maior  poder  à  Fiscalização  por  Amostragem  das 

Condições  de Segurança das Edificações,  que permita sancionar e 

desencorajar práticas lesivas na fase de projecto e obra). 

2ª Fase – Proceder à “Certificação das Condições de Segurança das 

Edificações” através de um documento final a exigir, na medida em 

que  essas  edificações  possam  afectar  as  envolventes  ou  provocar 

danos  elevados  no  seu  interior,  incluindo  certificações  parcelares 

referentes  a  sismos,  incêndios,  explosões,  instalações  gás  e 

electricidade. 

4.3. Por outro lado, a Protecção Civil deve estar preparada para dar resposta 

a  qualquer  situação  de  desastre  ou  catástrofe  natural,  mediante  o 

adequado planeamento e gestão de emergências, efectuado aos diversos 

níveis da cooperação (internacional, nacional e municipal), sabendo-se que 

a preparação, a prontidão da resposta operacional e a recuperação de 

catástrofes devem ser também assumidas como áreas fundamentais para a 

Protecção Civil. 

No entanto, algumas questões podem colocar-se ao nível de cooperação 

nacional, a saber:               

- O Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS) 

vai manter-se com um “comando único” sediado na ANPC - Centro 

de Coordenação Operacional Nacional? 
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- O CNOS deverá continuar a superintender o SIOPS e os 18 CODIS, ou 

a estrutura deixará de ser distrital e voltará a ser regional? 

-  Em  que  mãos  ficará  o  “comando  único”  do  SIOPS,  para  melhor 

coordenação  de  todos  os  Agentes  de  Protecção  Civil, 

designadamente Bombeiros, Militares e GNR? 

-  O  que  significa  a  recente  proposta  da  LBP  -  Liga  dos  Bombeiros 

Portugueses ao MAI (extinção do GIPS - Grupo Intervenção, Protecção 

e  Socorro  da  GNR,  criados  em  2006  pelo  então  Ministro  da 

Administração Interna, Dr. António Costa, hoje com 620 militares, que 

integram os antigos guardas florestais e tem dado provas de grande 

competência e disciplina, melhorando significativamente a prontidão 

de resposta na primeira intervenção em incêndios florestais)? 

-  Irá  manter-se  a  actual  configuração  do  “comando  único”  na 

cooperação  institucional,  no  planeamento  unificado  e  na  gestão 

centralizada da “informação”  (já  que  uma parte  dela  é  agora de 

acesso reservado, pelo menos no que toca a algumas infra-estruturas 

críticas e a possíveis situações de crise ou de guerra)?

4.4. Impõe-se assim, ao nível político, a definição de uma estratégica clara, 

eficiente, eficaz e económica, tanto mais premente quanto nos defrontamos 

com uma gravíssima crise económica mundial, particularmente dura para 

Portugal,  que  vai  exigir  muito  rigor  na  gestão  de  prioridades  e  na 

racionalização dos recursos materiais,  humanos e tecnológicos disponíveis, 

nos sectores público e privado, exigindo-lhes que façam mais com menos 

recursos, durante todas as fases do ciclo das catástrofes.

4. 5. A Protecção Civil e os serviços e instituições de Investigação Técnica e 

Científica (apenas as que possuam competências específicas relacionadas 

com  os  objectivos  da  protecção  civil),  devem  reorientar  a  sua  reflexão 

sempre que o seu objectivo não seja o de superar  problemas concretos, 

disponibilizando  quadros  de  actuação  verosímeis,  eficazes  e  adequados, 
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que  vão  de  encontro  às  reais  necessidades,  evitando  a  inutilidade  de 

estudos  inconclusivos,  de  planos  demasiado  extensos  e  abstractos,  de 

previsões, levantamentos, análises de vulnerabilidades e avaliação local de 

riscos, que não raras vezes estão desinseridos dos objectivos e do quadro de 

actuação por que se deve pautar a Protecção Civil, desbaratando recursos 

necessários. 

4.6.  Não  deve  nunca  perder-se  de  vista  a  necessidade  de  projectos 

concretos  e  da  avaliação  permanente  dos  resultados, alcançados  em 

função de objectivos definidos para a Protecção Civil, introduzindo-se uma 

cultura de exigência na organização e uma melhor sindicância pública da 

sua relevante actividade, afectando a esses projectos os recursos materiais, 

humanos e tecnológicos estritamente necessários. 

4.7. Uma futura intervenção ao nível legislativo aplicável à Protecção Civil e 

à prevenção e mitigação das catástrofes naturais, deve evitar trilhar os maus 

caminhos da Lei  de Bases da Política de Ordenamento do Território e do 

Urbanismo, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e do 

Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, cuja regulamentação deixa 

muito  a  desejar,  designadamente  na  confrangedora  ausência  de 

mecanismos de fiscalização que salvaguardem minimamente as condições 

de segurança das pessoas, das actividades económicas e das edificações.

4.8. Nestas matérias, qualquer iniciativa regulamentar ou legislativa, seja ela 

feita  por  técnicos  juristas  da  administração  pública,  ou  concretizada  por 

escritórios  de  advogados,  não  deve  nunca  ignorar  que  toda  a  sua 

actividade deve assentar  num conhecimento  profundo da realidade sob 

qual  se  está  a  legislar, com  uma  adequada  participação  pluridisciplinar 

envolvendo  as  várias  valências  técnicas  implicadas  na  Protecção  Civil, 

consolidando metodologias, linguagens e objectivos comuns, sob pena de 

se estar a construir um edifício legislativo pastoso, tecnicamente hermético, 

confuso nos conceitos e competências, gerador de dúvidas, de muito difícil 
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aplicação, com consequências muito nefastas no impacto e na eficácia das 

medidas que pretende aplicar. 

4.9.  Por  último,  convirá não nos iludirmos.  Esta  será,  inevitavelmente,  uma 

reforma  polémica,  questionada  e  dificultada  por  muita  gente,  com 

objectivos que poderão não ser os que mais interessam à Protecção Civil. De 

facto, persistem demasiadas linguagens e filiações (operacionais, técnicas, 

jurídicas  e  políticas),  cuja  pretensa  especialidade  só  prejudica  a 

comunicação  de  todos  os  agentes  de  Protecção  Civil,  entre  si,  e  da 

comunidade técnica e científica com ela relacionada, ao longo de todo o 

ciclo  da  catástrofe.  Existem,  também  aqui,  diversos  interesses  instalados, 

hábitos  adquiridos,  tradições  imobilistas,  preconceitos  antigos  e 

corporativismos exacerbados que importa corrigir, porque a Protecção Civil 

pode  ser  tudo,  menos  uma  Torre  de  Babel,  qual  lugar  da  confusão  das 

línguas, da fragmentação e da divisão.

Voltar ao início do texto
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A ABORDAGEM COMPORTAMENTAL DO DIREITO E DA ECONOMIA 

DAS CATÁSTROFES NATURAIS

Rute Saraiva

Professora Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

1. Considerações iniciais

Face às  consequências  potencialmente  devastadoras  de uma catástrofe 

natural  importa,  até  para uma boa prevenção e  gestão  da crise,  tentar 

perceber a forma como se age e/ou reage perante este tipo de fenómenos,  

em especial num clima de incerteza e risco ou, posto de outra forma, como 

se decide em ambiente de assimetrias informativas.

O objecto deste pequeno texto centra-se assim em trazer os ensinamentos 

de ciências cognitivas como a Psicologia e a Neurologia e até biológico-

evolutivas  para  a  análise  do  Direito  e  Economia  dos  eventos  extremos, 

recordando que os agentes económicos e destinatários de normas jurídicas 

não são máquinas infalíveis, perfeitamente racionais e eficientes, capazes de 

escolhas lógico-matemáticas instintivas pela opção que maiores vantagens 

líquidas  oferece  na  maximização  do  seu  bem-estar  (utilidade  individual). 

Apesar de dotado de uma máquina cerebral inigualável tradicionalmente 

apontada como o centro da racionalionalidade, o ser humano não só se 

encontra sujeito ao poder das emoções e sentimentos, as famosas paixões 

cartesianas,  como  a  enviesamentos  cognitivos  sistemáticos  ligados, 

designadamente,  a  uma  dualidade  de  processos  de  decisão  cerebrais 

contraditórios  mas  complementares  com  um  sistema  mais  primitivo, 
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desorganizado, associativo e rápido por trás de heurísticas e um sistema mais 

lento, deliberado, autoconsciente e reflexivo, menos susceptível a erros.

Poderá,  no  entanto,  parecer  algo  estranho  abordar  as  vicissitudes  da 

decisão humana num contexto em que se trata de catástrofes naturais, ou 

seja,  em  que,  posto  de  forma  algo  simplista,  se  assume  a  não 

responsabilidade humana pela tragédia.  Não cabe aqui  discutir  até  que 

ponto  ainda existirão  catástrofes  verdadeiramente  naturais  mas,  face ao 

objecto deste estudo, algumas considerações se impõem:

• O Direito, enquanto ciência social e fenómeno cultural, é feito 

pelo  Homem,  para  o  Homem  e  em  função  do  Homem.  Em 

suma, é estruturalmente antropocêntrico, não sendo expectável 

a  existência  e  o  desenho  de  normas  dirigidas  a  elementos 

naturais como vulcões ou vento;

• A  Economia,  por  sua  vez,  também  ela  uma  ciência  social, 

estuda  as  escolhas  humanas,  em  particular  em  ambiente  de 

escassez, ou seja as decisões quanto à alocação de recursos;

• O  problema  dos  eventos  extremos  só  se  coloca  porque  há 

Homem. Será que se  poderia falar  em catástrofes  naturais  se 

houvesse uma inundação no Sahara ou um tornado na Sibéria? 

Aliás,  definindo-se  estas  pelo  produto  das  probabilidades  do 

acontecimento  e  do  montante  avultado  dos  seus  danos, 

dependendo este de cálculos humanos, facilmente se percebe 

a  dimensão  antropogénica  do  fenómeno  e  a  relevância  de 

perceber como se comportam e decidem Homem e Instituições 

perante este tipo de cenário.

Atendendo  a  estas  considerações  iniciais  e  às  armas  cognitivas  que  se 

pretende  utilizar,  procurar-se-á,  nas  linhas  seguintes,  responder  a  três 

questões principais que se colocam repetidamente, a saber:
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• Por que razão não se aprende com a história?

• Por que razão uns desastres importam mais do que outros?

• Por que razão é que a morte de um homem é uma tragédia e a 

de um milhão uma estatística?

2. Por que razão não se aprende com a história?

Ciclicamente são notícia fenómenos de seca, inundação, fogo ou tornados, 

entre outros, que atingem a mesma região. Parece, pois, estranho que o ser 

humano insista, num espírito de business as usual, em viver e desenvolver as 

suas  actividades  nestes  locais  e  pareça  rapidamente  esquecer  a  sua 

vulnerabilidade  ao  não  agir  conforme  racionalmente  esperado,  isto  é 

mudando-se  ou  mudando  o  seu  comportamento  prevenindo,  mitigando 

e/ou adaptando-se às circunstâncias1.  Face ao actual acesso facilitado a 

informação,  inclusive  científica,  quanto  mais  não seja  à  distância  de  um 

clique,  tal  não parece ficar  a  dever-se a desconhecimento.  Ademais,  os 

progressos  científicos  na  compreensão  dos  fenómenos  naturais  e  da  sua 

interacção com o Homem vêm sendo significativos,  afastando cada vez 

mais estes acontecimentos do entendimento místico dos primitivos. 

O problema, por outro lado, não deriva aparentemente nem de falta de 

memória  nem  de  incentivos:  por  exemplo,  não  só  se  é  continuamente 

recordado  por  certos  marcos,  como  as  ruínas  do  Convento  do  Carmo 

(terramoto), as paisagens negras ou ressequidas ao longo das estradas que 

percorrem o país (fogos e seca) ou as marcas das inundações talhadas ou 

pintadas  propositadamente  nas  pedras  e  paredes  (veja-se  na  Ribeira  de 

Gaia e do Porto), como os prémios de seguros tendem a diminuir consoante 

o grau e efectividade de medidas preventivas adoptadas.  As causas desta 

1 Nesta  pergunta,  segue-se,  em  especial  R.  Meyer,  Por  que  ainda  não  conseguimos  
aprender com os desastres?, in E. Michel-Kerjan e P. Slovic (org.) (2010), Economia irracional, 
Elsevier-Campus, 120 e ss.
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inaptidão  de  aprendizagem encontram-se,  pois,  noutras  paragens  menos 

óbvias mas sempre ligadas a dilemas informativos.

Em primeiro lugar, verifica-se um instinto de instrução por via de um processo 

empírico e heurístico de tentativa e erro, em que cada tentativa acrescenta 

uma  utilidade  marginal  menor,  permitindo  remover  os  erros  de  cada 

repetição  até  se  chegar  à  melhor  solução.  Posto  de  outra  forma,  o 

conhecimento  não  surge  do  erro  em  si  mas  da  capacidade  de  o 

compreender  e de,  consequentemente,  promover alterações e tentar  de 

novo.

Este  método,  no  entanto,  apresenta  alguns  escolhos  onerosos  e  não  se 

adequa  às  especificidades  dos  desastres  naturais.  Além  de  moroso  e 

monótono  não  é  sem  riscos.  Afinal,  as  experiências  para  uma  maior 

compreensão da dinâmica da natureza e a forma de a controlar podem 

despoletar a fúria dos elementos. Não faltam enredos de Hollywood sobre 

esta matéria. Ademais, no caso de perigos de baixa probabilidade, como a 

colisão de asteróides ou até de alterações climáticas extremas, o esforço 

pode  resultar  num  padrão  comportamental  aparentemente  inútil  pela 

ausência duradoura de retornos positivos que desincentiva investimentos em 

protecção, mitigação e adaptação. Pense-se no desleixo em relação aos 

diques em Nova Orleães, em muito associado a anos de desnecessidade 

devido à falta de condições propícias (furacão de nível 5 e marés altas) a 

inundações apocalípticas.

A manutenção do nível de alerta depende pois de feedbacks continuados 

das acções desenvolvidas. Com efeito, os seres humanos apresentam uma 

capacidade de preocupação finita, não conseguindo, por isso, manter um 

nível de desassossego constante em relação aos eventos extremos quando 

surgem constantemente outros medos e distrações como a crise económico-

financeira ou o dengue2. As atenções e as soluções encontradas têm, deste 

modo,  que ser  alimentadas  de forma regular  graças,  em especial,  a  um 

2 J.  Gertner  (2009).  The  Green  Issue:  Why  Isn’t  the  Brain  Green?,  The  New  York  Times  
Magazine, 16/4.
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estímulo reiterado e sustentado e à visibilidade das escolhas, através de um 

feedback orientador3, com um correcto enquadramento das condutas em 

função dos enviusamentos e limitações identificados. Estes explicam bem a 

preferência dos economistas e dos paternalistas libertários4 por instrumentos 

comportamentais e económicos. 

Em segundo lugar, se é verdade que a memória não meramente virtual de 

um  acontecimento  extremo  desempenha  um  papel  não  dispiciendo  na 

manutenção do grau de atenção (pense-se em memoriais para as vítimas 

de  catástrofes),  também  não  se  pode  olvidar  uma  tendência  para  se 

basearem decisões em modelos mentais precários, que se revelam muitas 

vezes  contraproducentes,  em contexto  de  risco  e  perigo,  num manifesto 

exercício  de irracionalidade e  dos  resquícios  de primitividade do Homem 

com  crenças  infundadas  e  quase  incompreensíveis  nesta  era  de 

conhecimento.

A  título  de  exemplo,  recorde-se  o  estranho  uso  da província  chinesa  de 

Henan de não consumo durante cinco dias, no início do ano, de sopa de 

feijão ao vapor de modo a afastar futuras inundações. Se este hábito pode 

ser por muitos ridicularizado, o que dizer da crença de que um raio não cai 

duas vezes no mesmo sítio? Numa outra variação, é frequente acreditar que 

se  já  se  sofreu  um  terramoto/inundação/tornado...,  durante  os  próximos 

tempos se estará a salvo, quando, na verdade, a probabilidade de o local 

ser atingido é independente dos impactos anteriores. O desconhecimento 

do papel  efectivo dos protectores  de janelas  cai  igualmente neste  rol.  A 

maioria acredita que visa evitar ferimentos por estilhaços ou danos no interior 

dos  edifícios,  quando,  na  realidade,  são  fundamentais  para  aguentar  a 

estrutura das construções, evitando o seu desmonoramento, em particular 

por procurar manter o telhado.

3 P. Ester e T.  Mandemaker,  in Dutch Committee for Long-Term Environmental  Policy (ed.) 
(1994). The Environment: Towards a Sustainable Future, Springer, 61.
4 R. H. Thaler e C. R. Sunstein (2009). Nudge, Academia do Livro, 102-104, 254-259.
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Em suma, a ignorância mais  ou menos  (in)consciente  e  (re)activa a que 

nenhum  agente  económico  está  imune  em  cenários  de  risco  elevado 

promove o desastre.

Em terceiro lugar, não deixa de ser paradoxal que o acesso à informação e 

o  conhecimento  acrescido  na  sociedade  actual  possam  igualmente 

conduzir a comportamentos irracionais ligados a um risco moral potenciado 

pelo  optimismo gerado pela  sensação de  controlo  sobre  o  destino  e  as 

forças da natureza. Com efeito, o montante dos custos associado a eventos 

extremos  tem  vindo  a  agravar-se,  não  tanto  por  um  aumento  da  sua 

frequência  ou  força  destruidora  mas  porque  o  Homem tende  a  colocar 

cada vez  mais  bens  valiosos  em zonas  vulneráveis,  expondo-os  de forma 

crescente (e aparentemente irracional). O conhecimento estimula a crença 

de  que  é  possível  prever  e  mitigar  com  maior  acuidade  os  desastres, 

conferindo  um  sentimento  de  maior  segurança,  invulnerabilidade  e  de 

capacidade de assumir as rédeas dos acontecimentos. Ademais, a própria 

sobrevivência fomenta perigosos optimismos quanto ao futuro e à habilidade 

de lidar com eventuais catástrofes naturais.5

Ligados  a este  terceiro  aspecto,  surgem dois  outros  factores:  a teoria  da 

agência e o fenómeno da adaptação.

Apesar  da acessibilidade informativa,  ainda parte  do saber,  em especial 

técnico,  encontra-se  nas  mãos  de  um  número  reduzido  de  peritos  cujos 

interesses  nem  sempre  coincidem  com  os  dos  seus  comitentes  (ex. 

instituições públicas ou cidadão) e cujo fosso pode ser acobertado com a 

vantagem informativa que possuem. Pense-se, por exemplo, em estudos mal 

feitos ou plagiados, minimizadores ou bombásticos com o fito de possibilitar 

rendas  depois  desculpados,  quando  eventualmente  contestados,  pela 

existência  de  “inesperados”  e  “incálculáveis”.  Da  mesma  forma,  os 
5 Note-se, porém, que esta distorção contrasta com o agravamento da aversão ao risco 
também verificada na sequência de vivência  de uma catástrofe  natural,  na óptica da 
heurística da disponibilidade, faltando ainda estudos para averiguar as suas interacções, 
prevalências e condicionantes. Sobre este agravamento da aversão ao risco, L. Cameron e 
M.  Shah  (2011),  Risk-Taking  Behavior  in  the  Wake  of  Natural  Disasters,  Department  of 
Economics, University of California-Irvine.
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promotores  imobiliários,  enquanto  comissários,  na  sua  relação  com  os 

arrendatários e proprietários, podem não querer o mesmo que o principal, a 

saber um imóvel/investimento que dure e renda, mas meramente um ganho 

imediato. Assim, para quê preocupar-se em dar a conhecer ao principal que 

a casa ou a loja dos seus sonhos se encontra em zona de cheia ou em cima 

de uma falha sísmica ou na rota de tornados ou furacões?

Por fim, encontra-se empiricamente comprovada a capacidade humana de 

adaptação6, mesmo em situações limite. Trata-se de um fenómeno que se 

assemelha  um pouco ao que sucede com as vacinas com a habituação do 

corpo a agentes infecciosos. Esta imunização explica, nomeadamente, que 

haja quem continue a residir em zonas de conflito ou de inundação, ou que 

um japonês consiga lidar (inclusive emocionalmente) melhor com terramotos 

do  que  um  português.  Esta  resiliência,  todavia,  pode  promover  um 

problemático risco moral, potenciando perdas mais avultadas, em mais um 

erro humano sistemático.

3. Por que razão uns desastres importam mais do que outros?

Na pequena aldeia de irredutíveis gauleses que resiste ao invasor romano, a 

maior preocupação não são as doenças ou os terramotos mas que o céu 

lhes caia em cima da cabeça. Tal como nos livros de Asterix, também na 

vida real, certos desastres sobressaem em relação a outros.

A avaliação de um risco resulta da multiplicação das suas probabilidades 

objectivas pelo montante dos danos esperados, o que se pode traduzir em 

múltiplas  combinações  desde  baixas  probabilidades-danos  mínimos  a 

elevadas  probabilidades-danos  máximos.  Todavia,  na  apreciação  destas 

variáveis interferem limites cognitivos, emoções, pré-conceitos e percepções 

intuitivas que a distorcem, dificultando uma decisão eficiente, contabilística 

6 D. Ariely (2011). O lado bom da irracionalidade, Lua de Papel, 144 e ss.
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e  racional  quanto  ao  tratamento  do  risco.7 Quando  se  lida  com 

probabilidades,  pode  observar-se  a  influência  da  informação  e 

conhecimento prévios, assim como da sensibilidade subjectiva dos sujeitos, 

designadamente  quanto  à  magnitude  das  consequências  (que  parece 

muitas  vezes  sobrepôr-se ao cálculo  das  probabilidades),  proximidade ou 

sensação  de  controlo,  considerando,  em  especial  a  heurística  da 

disponibilidade 8.

Acresce  ser  preciso  não  olvidar  o  poder  distorcivo  do  grau  de  alarme 

envolvendo  a  comunicação  do  risco  que  provoca  a  saliência  e 

amplificação  do  risco  de  uns  em  relação  a  outros,  afastando  as 

probabilidades  percepcionadas  das  matemáticas  devido  à  saliência 

conseguida9.  Pense-se  na  prática,  empregue  nomeadamente  por  certas 

associações  ambientalistas,  de  recurso  à  denominada  pedagogia  da 

catástrofe, cujos resultados, contudo, podem revelar-se paradoxais, gerando 

cepticismo,  negação ou apatia até pela sensação de impotência ou no 

fenómeno do poluente ou da doença do mês. 

Em  regra,  vem-se  constatando  uma  tendência  algo  sistemática  de 

sobreavaliação  das  probablilidades  baixas,  uma  sobreavaliação  ou,  ao 

contrário, uma negligência grosseira de probabilidades muitíssimo reduzidas 

e uma subavaliação de probabilidades elevadas. Neste âmbito importa a 

interferência quer da heurística da disponibilidade quer da contextualização, 

com o enquadramento, em particular no que respeita a ganhos e perdas, a 

revelar-se decisivo. Recorde-se a este propósito o ensaio empírico realizado 

por Kahneman e Tversky10 com estudantes universitários para apurar as suas 
7  W. Burns (2007). Risk Perception and Behavioral Economics, Create Report, California State 
University, San Marcos.
8 C. Kousky, J. Pratt e R. Zeckhauser, Riscos virgens versus riscos já vividos, in E. Michel-Kerjan e 
P.  Slovic  (org.)  (2010).  Economia  irracional,  Elsevier-Campus,  35-39;  C.  R  Sunstein  e  R. 
Zeckhauser,  Probabilidades terríveis, probabilidades negligenciadas, in E. Michel-Kerjan e P. 
Slovic (org.) (2010). Economia irracional, Elsevier-Campus, 113 e ss.
9 R. L.  Keeney,  Pensando claramente sobre decisões estratégicas, in E. Michel-Kerjan e P. 
Slovic (org.) (2010). Economia irracional, Elsevier-Campus, 238-239; P. Sandman (2004). Worst  
Case  Scenarios;  S.  J.  DeCanio  (1997).  The  Economics  of  Climate  Change,  Redefining 
Progress, San Francisco, CA, 14.
10 D. Kahneman (2002).  Maps of Bounded Rationality: A Perspective on Intuitive Judgement  
and Choice, Prize Lecture, 457; D. Kahneman e A. Tversky (1981).  The Framing of Decisions  
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reacções  a  uma  inventada  doença  asiática,  verificando-se  uma 

sensibilidade  assimétrica  ao  enquadramento  do  risco  em  termos 

probabilísticos,  aos  valores  envolvidos  ou  à  perspectiva  de  ganhos  ou 

perdas.  Os  ensinamentos  da  Economia  comportamental  sugerem,  em 

termos tendenciais, uma diferenciação entre a aversão ao risco quanto aos 

ganhos (risk-aversion about gains) e a tolerância ao risco e mesmo procura 

de risco quanto às perdas (risk-tolerance e risk-seeking about losses). 

Com efeito, no estudo referido, solicitou-se a um grupo de 152 estudantes 

para imaginar  um cenário de pandemia nos  Estados  Unidos que poderia 

ceifar a vida a 600 pessoas. Foi-lhes requerido que optassem por apenas um 

dos seguintes programas: 

• Programa A, que salvaria 200 vidas; 

• Programa B, com um terço de probabilidades de salvar todas as 

vidas e dois terços de nenhuma se salvar. 

72% dos inquiridos preferiram a opção A. 

Paralelamente,  155 novos  estudantes  foram colocados  perante  o  mesmo 

cenário mas com dois outros programas: 

• Programa C, em que morreriam 400 pessoas;

• Programa  D,  com  um  terço  de  probabilidades  de  ninguém 

morrer e dois terços de morrerem todas as pessoas. 

78% dos inquiridos escolheram a opção D. 

Estranhamente, apesar de os dois leques de respostas serem equivalentes e 

não  existir  razão  racional  para  preferir  salvar  duzentas  pessoas  a  deixar 

quatrocentas  morrer,  os agentes  económicos tendem a manter-se fiéis  às 
and the Psychology of Choice, Science, Vol. 211, n.º 4481.Ver também D. Kahneman e A. 
Tversky, Choice…; Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk; Advances in Prospect  
Theory: Cumulative Representation of Uncertainty, in D. Kahneman e A. Tversky (eds.) (2000). 
Choices, Values, and Frames, Cambridge University Press.
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suas escolhas e revelam, mais do que uma aversão ao risco, uma aversão a 

perdas certas. Ora, não só a percepção do risco influencia as decisões a 

tomar  mas  também o apelo à regulação11 e  a resposta  institucional,  em 

especial em cenários democráticos, perpetuando erros onerosos.

4. Por que razão é que a morte de um homem é uma tragédia e a de um 

milhão uma estatística?

A pergunta facilmente se impõe quando, por exemplo, no alinhamento de 

um jornal televisivo se abre, semanas a fio, o noticiário com um especial de 

quinze minutos  sobre uma criança inglesa desaparecida no Algarve e se 

relega para uma peça de trinta segundos no final da edição a referência a 

centenas  de mortos  por dia em zonas de guerra,  como no Iraque ou no 

Afeganistão, ou de fome como no Darfur. O que poderá ajudar a explicar 

esta insensibilidade aos grandes números?

Quatro  grandes  factores  interferem  nesta  matéria,  a  saber  a  falta  de 

informação,  preconceitos  como  o  racismo,  o  grau  de  proximidade 

(heurística  da  disponibilidade)  e  a  dimensão  da  tragédia,  verificando-se, 

neste último caso, o paradoxo de uma correlação inversa entre o número de 

vítimas e a empatia, salvo se contrariado por uma heurística do afecto.

Os  avanços  da Economia  comportamental  e  da  Psicologia  experimental 

vêm permitindo compreender o fenómeno e os meios para os contrariar12.

Numa  primeira  experiência,  foram  fornecidos  a  um  grupo  de  voluntários 

cinco dólares para doar para a luta contra a fome e informação genérica 

sobre o problema, ao mesmo tempo que, num outro pacote informativo e a 

um outro conjunto de voluntários, se lhe deu um rosto, contanto a história e 

mostrando a fotografia de uma jovem africana de sete anos apelidada de 
11 C. R. Sunstein e T. Kuran (1999).  Availability Cascades and Risk Regulation, Stanford Law 
Review, Vol. 51, 715-736; J. Shogren (1998).  Benefits & Costs of Kyoto, University of Wyoming, 
13-14.
12 P. Slovic,  Quanto mais pessoas morrem menos nos importamos,  in E.  Michel-Kerjan e P. 
Slovic (org.) (2010). Economia irracional, Elsevier-Campus, 35-39.
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Rokia. Os resultados revelaram que a doação média para Rokia foi cerca do 

dobro da feita  para a causa genérica de combate à fome (48% vs  23% 

respectivamente).

Num segundo momento, tentando averiguar se a reacção seria a mesma se 

os  sujeitos  fossem  obrigados  a  um  tipo  de  pensamento  diferente,  mais 

racional  com um cômputo mais  eficiente  da relação custo-benefício  ou, 

pelo  contrário,  mais  emotivo,  repetiu-se  a  experiência  anterior  mas 

antecedeu-se a, no primeiro caso, por uma pergunta de lógica e cálculo 

(imaginar que um computador custa $1200 e que se vão comprar quinze) e, 

no segundo, por uma questão susceptível de gerar emoções (avaliar George 

W. Bush). No final, e de forma algo inesperada, verificou-se que no primeiro 

cenário a percentagem doada a qualquer uma das causas foi reduzida e 

não se optou pelo que aparentemente seria mais racional,  isto é, doar à 

causa  que  mais  vidas  conseguisse  salvar.  Nesta  situação,  parece  que  a 

sensação de impotência, um pouco na linha de ser uma gota no oceano e 

pouco poder fazer para resolver efectiva e definitivamente qualquer um dos 

casos, poderá ter influenciado as decisões.

Numa terceira  variante,  apresenta-se  em conjunto  a  informação sobre  a 

fome em geral e sobre Rokia, esperando-se que a associação entre ambos 

permita  uma  maior  humanização  da  primeira  e,  consequentemente,  um 

aumento significativo das doações. Contudo, os resultados indiciam apenas 

um ligeiro crescimento das mesmas, passando de 23% para 28%.

Em suma, três efeitos podem ajudar a explicar estes desvios sistemáticos à 

racionalidade:

• a  proximidade,  seja  ela  física,  temporal,  geográfica,  política, 

cultural,  emocional ou outra,  potencia a empatia por via de um 

fenómeno  de  identificação  e  de  reciprocidade  que  alimenta  o 
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altruismo13:  o indíviduo consegue colocar-se no lugar da vítima e 

vivenciar o seu drama; mais espera que se algum dia se encontrar 

no cenário inverso, esta seja capaz de o auxiliar;

• a vivacidade e a emotividade, ou seja, a capacidade de gravar 

de  forma  mais  ou  menos  nítida  na  memória  a  recordação  dos 

factos  e  dos  sentimentos  experimentados,  estabelecendo-se,  em 

regra  uma correlação directa  com o  nível  de  predisposição  de 

ajudar;

• a (im)potência (ou efeito da gota no oceano) percepcionada da 

acção,  no  fundo,  funciona  como  uma  forma  de  feedback 

incentivador e traduz ainda a boa imagem moral que se gosta de 

ter de si próprio e da marca que se quer deixar.

Ora, estes enviesamentos podem conduzir a uma má alocação dos recursos 

com  efeitos  ineficientes  e  até  contraproducentes  no  plano  das  políticas 

públicas. Veja-se, por exemplo, que foram gastos cerca de 2750 milhões de 

dólares com as vítimas do 11 de Setembro e o mesmo montante, em termos 

redondos, com o furacão Katrina com um número de fatalidades inferior. 

Porém, só 1750 milhões foram dispensados para cerca de 4,5  milhões  de 

pessoas afectadas pelo maremoto de 2004, e uns meros 750 milhões para o 

combate à malária que toca mais de 400 milhões de seres humanos.

Uma maior personalização e conhecimento das distorções cognitivas que, 

de forma sistemática, afectam as decisões dos agentes económicos são pois 

fundamentais para uma correcção dos comportamentos no sentido de uma 

maior  racionalidade  e  eficiência,  fundamentais  num  mundo  finito  com 

recursos  escassos.  Com  este  conhecimento,  talvez  o  legislador,  pelo  seu 

13 Este efeito,  contudo,  nem sempre se verifica.  A este  propósito,  M. Castillo e M. Carter  
(2011). Behavioral Responses to Natural Disasters, Discussion Paper, Interdisciplinary Center for 
Economic Science, George Mason University.
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poder  prescritivo,  possa contribuir  para manter  a  maioria  dos  sujeitos  nos 

trilhos.

5. Considerações finais

Das páginas anteriores decorre a importância de perceber a percepção e 

compreensão do risco por parte dos seres humanos para a correcta tomada 

de  decisão  e  solução  normativa  por  parte  dos  responsáveis  políticos  e 

legislador. Afinal, escolhas adequadas deverão ser feitas, designadamente 

entre agir  ou aprender mais, quanto à intensidade da intervenção, à sua 

duração e meios empregues. Tal implica a definição da disposição de pagar 

dos agentes económicos mas também o seu entendimento do princípio da 

precaução. Ora, também aqui os enviusamentos se fazem sentir e poderão 

ser  corrigidos.  Recorde-se,  por  exemplo,  a  reacção  diferenciada  dos 

americanos ao terrorismo e às alterações climáticas14, e a construção de um 

princípio  da  precaução  (mais  restritivo)  dos  danos  catastróficos  e/ou 

irreversíveis15,  consagrado designadamente no artigo 3º/3 do Protocolo de 

Quioto.

Em  suma,  nesta  matéria  uma  pura  análise  custo-benefício  revela-se 

insuficiente,  obrigando à ponderação de outros  critérios,  da equidade,  à 

exequibilidade política e aceitabilidade social,  passando por uma análise 

comportamental.

14 C.  R.  Sunstein  (2006).  On the  Divergent  American Reactions  to  Terrorism and  Climate  
Change, AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, Working Paper nº 06-13.
15 C. R. Sunstein (2001). Laws of Fear, The University of Chicago Law School, John M. Olin Law 
&  Economics  Working  Paper  Series,  Working  Paper  nº  128;  (2001).  Probability  Neglect:  
Emotions, Worst Cases, and Law, The University of Chicago Law School, John M. Olin Law & 
Economics Working Paper Series,  Working Paper nº 138; (2001). Laws of  Fear:  Beyond the 
Precautionary Principle (The Seeley Lectures), Cambridge University Press, Março; (2002). Risk 
and Reason: Safety, Law and the Environment, Cambridge University Press, Setembro; (2003). 
Beyond the Precautionary Principle, The Law School, The University of Chicago, John M. Olin 
Law  &  Economics  Working  Paper  nº  149  (2d  Series),  Janeiro;   (2005).  Irreversible  or  
Catastrophic, The  Law  School,  The  University  of  Chicago,  Public  Law  and  Legal  Theory 
Working Paper nº 88,  Abril  ou AEI-Brookings  Joint  Center  Working Paper  nº  05-04,  Março;. 
(2007). Worst-Case Scenarios, Harvard University Press.
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Ora, o conhecimento das distorções cognitivas assume-se como um passo 

fundamental  para  melhorar  a  capacidade  de  lidar  com  as  catástrofes 

naturais. Afinal, o Direito enquanto realidade contextualizada tem todo um 

potencial desenviesador por ser ele próprio contextualizante16 .

Voltar ao início do texto

16 C. Jolls (2007). Behavioral Law and Economics, NBER Working Paper n.º 12879, Cambridge, 
MA; C. Jolls e C. R. Sunstein (2005). Debiasing through Law, The Law School, The University of 
Chicago, John M. Olin Law & Economics Working Paper n.º 225 (2d Series), revisto Março;  C. 
Jolls, C. R. Sunstein e R. Thaler (1998). A Behavioral Approach to Law and Economics, Stanford 
Law Review, Vol. 50.
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CATÁSTROFES NATURAIS E DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA

Francisco Paes Marques
Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

1. Introdução

Os  riscos  da  modernidade  possuem  uma  tendência  intrínseca  para  a 

globalização,  trazendo  consigo  uma  universalização  dos  perigos 

(Universalismus  der  Gefährdungen),  que não atende  aos  locais  onde são 

produzidos1. Neste sentido, um dos fenómenos mais inquietantes do século 

XXI  constitui  o  extraordinário  surto  de  catástrofes  naturais  ou  de  origem 

humana a que se tem assistido: as marés negras causadas pelo naufrágio do 

Erika em Dezembro de 1999, o Tsunami no Sul da Ásia em Dezembro de 2004, 

as  inundações  na  Roménia  e  Bulgária  em Abril  de  2004  ou  os  incêndios 

devastadores na Grécia em 2007. Estamos, assim, confrontados com uma 

problemática que exige respostas à escala global mas que se defronta com 

resistências  da parte  dos  Estados,  uma vez  que a sua resolução implica, 

frequentemente,  uma  ingerência  em  domínios  nucleares  das  soberanias 

estaduais. 

Nesta medida, está a União Europeia numa posição privilegiada para fazer 

face  a  estes  desafios,  dado  possuir  uma  legitimidade  extrademocrática2 

ainda não alcançada por outras experiências de integração supranacional, 

surgindo esta organização como um campo fértil  para o desenvolvimento 

1 Cfr.  ULRICH BECK,  Risikogesellschaft- Auf dem Weg in eine andere Moderne,  Suhrkampf, 
Frankfurt am Main, 1986, p. 48. 
2 Cfr. FRANCISCO PAES MARQUES, “O Primado do Direito da União Europeia: do acórdão 
COSTA C.ENEL ao Tratado de Lisboa”, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Paulo de  
Pitta e Cunha, vol. I, Almedina, Coimbra, 2010, p. 201 e segs. 
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de  um  sistema  de  prevenção  e  gestão  de  catástrofes  susceptível  de 

constituir  um modelo  a  uma escala  transnacional.  Esse  sistema foi  sendo 

construído  de  forma  evolutiva  e  algo  dispersa,  mediante  uma  série  de 

abordagens múltiplas3. 

2. Abordagem sectorial

Por abordagem sectorial entendemos a forma segundo a qual a prevenção 

e  gestão  de  catástrofes  surge  apenas  de  forma  instrumental,  ligada  às 

políticas  sectoriais  desenvolvidas  pela  União.  A  abordagem  sectorial  à 

prevenção e gestão de catástrofes ocorre por exemplo nos instrumentos de 

gestão dos mercados agrícolas, prevendo-se que os agricultores que sejam 

afectados  por  circunstâncias  excepcionais,  como uma catástrofe  natural 

grave que afecte de modo significativo a superfície agrícola de exploração, 

podem beneficiar de montantes de apoio à produção com base nos anos 

civis em que não ocorreram tais circunstâncias excepcionais4.

Medidas  similares  contém  também  o  Fundo  Europeu  Agrícola  para  o 

Desenvolvimento Rural (FEADER), ao prever apoios para o restabelecimento 

do  potencial  silvícola  em  florestas  afectadas  por  catástrofes  naturais  e 

incêndios  e  para  a  adopção  de  medidas  de  prevenção  adequadas5. 

Também no domínio de auxílios do Estado, considera-se que são compatíveis 

com o mercado interno os auxílios destinados a remediar os danos causados 

por  calamidades  naturais  ou  por  outros  acontecimentos  extraordinários 

(alínea b) do nº 2 do artigo 170.º do TFUE).

3 Para mais desenvolvimentos, cfr. FRANCISCO PAES MARQUES, “A prevenção e a gestão de 
catástrofes no Direito da União Europeia”, in CARLA AMADO GOMES (Coord.), Direito (s) das 
catástrofes naturais, Almedina, Coimbra, 2011, p. 144 e segs. 
4 Artigo 40.º do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do Conselho de 29 de Setembro de 2003,  
que estabelece regras comuns para os  regimes de apoio directo no âmbito da política 
agrícola comum e institui determinados regimes aos agricultores, JOUE, L 270/1, de 21-10-
2003. 
5 Artigo 48.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Conselho de 20 de Setembro de 2005,  
relativo  ao  apoio  ao  desenvolvimento  rural  pelo  Fundo  Europeu  Agrícola  para  o 
Desenvolvimento Rural (FEADER), JOUE, L 277/1, de 21-10-2005. 
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3. Abordagem parcial

Designamos  abordagem  parcial a  forma  de  prevenção  e  gestão  de 

catástrofes assumida como objectivo principal e não no quadro de outras 

políticas da União, muito embora as soluções encontradas não pretendam 

ser de aplicação global mas limitadas a certo sector ou protegendo apenas 

determinados  bens  específicos.  Esta  abordagem  inicia-se  em  1982,  no 

domínio dos riscos de acidentes industriais, com a aprovação da Directiva 

Seveso I  6, a que se  seguiu a aprovação da Directiva Seveso II  7, acto que 

encontrou já uma base habilitante autónoma nos Tratados, sendo adoptada 

nos termos do antigo artigo 130.º S,  nº 1 (actual artigo 192.º, n.º1 do TFUE), 

relativo  à  política  comunitária  do  ambiente  consagrada  formalmente  no 

Acto Único Europeu8. Mais tarde, seguiu-se a aprovação da Directiva Seveso 

II 9, a qual encontrou já uma base habilitante autónoma nos Tratados, sendo 

adoptada nos termos do antigo artigo 130º S, nº1 (actual artigo 192.º, nº1 do 

TFUE), relativo à política comunitária do ambiente consagrada formalmente 

no Acto Único Europeu.

Outro regime relevante consta da Directiva 2007/60, relativa à avaliação e à 

gestão  dos  riscos  de  inundações10,  cujo  objectivo  é  reduzir  o  risco  de 

consequências ligadas às inundações, no que respeita à saúde, ambiente, 

património cultural,  actividades económicas e infra-estruturas.  Ainda outro 

exemplo  desta  abordagem  de  prevenção  e  gestão  de  catástrofes  de 
6 Directiva 82/501/CEE do Conselho, de 24 de Junho de 1982, relativa aos riscos de acidentes  
graves de certas actividades industriais, JOCE n.º L-230, de 05/08/1982, p. 0001-0018. 
7 Directiva 86/92 CE do Conselho de 9 de Dezembro de 1996, relativa ao controlo de perigos 
associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, JOCE, n.º L 10/13, de 
14-01-93, alterada pela Directiva 2003/105 CE do Conselho e do Parlamento Europeu, de 16 
de Dezembro de 2003, JOUE, L 345/97 de 31 de Dezembro de 2003. 
8 Sobre a evolução das Directivas  SEVESO, de 1982 a 2003,  cfr.  CARLA AMADO GOMES, 
“Catástrofes naturais e acidentes industriais graves na União Europeia: a prevenção à prova 
nas Directivas SEVESO, O Direito, 143.º, III, 2011, p. 474 e segs. 
9 Directiva 86/92 CE do Conselho de 9 de Dezembro de 1996, relativa ao controlo de perigos 
associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, JOCE, n.º L 10/13, de 
14-01-93, alterada pela Directiva 2003/105 CE do Conselho e do Parlamento Europeu, de 16 
de Dezembro de 2003, JOUE, L 345/97 de 31 de Dezembro de 2003. 
10  Directiva 2007/60 CE do Conselho e do Parlamento Europeu de 23 de Outubro de 
2007, relativa a gestão e prevenção do risco de inundações, JOUE, L 288/27, de 26-11-2007.
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carácter parcial constitui o Regulamento nº 1726/2003, relativo à introdução 

acelerada  dos  requisitos  de  construção  em  casco  duplo  ou  equivalente 

para os  navios  petroleiros  de casco simples11,  o  qual  procurou reagir  aos 

derrames do Erika e do Prestige, impondo a substituição mais acelerada de 

navios  de  casco  simples  por  navios  de  casco  duplo  e  a  proibição  de 

transporte de certo tipo de petróleos em navios de casco simples. 

4. Abordagem sistémica

4.1. Origem e evolução

Por fim, a  abordagem sistémica corresponde basicamente ao domínio da 

Protecção  Civil,  a  qual  contém  soluções  com  uma  vocação 

omnicompreensiva para a prevenção e gestão de catástrofes. A prevenção 

e gestão de catástrofes  (através  da Protecção Civil),  como objectivo da 

União, foi inserida autonomamente no texto dos Tratados com o Tratado de 

Maastricht [artigo 3.º TCE, parágrafo u)], o qual não fixou, porém, qualquer 

norma de competência a favor da União, pelo que não constituía uma base 

jurídica suficiente para a adopção de medidas concretas nesta matéria. Por 

conseguinte, a solução foi o recurso à cláusula de flexibilidade prevista no 

ex-artigo  308º  do  TCE,  tendo  sido  através  de  esta  faculdade  que  a 

Comunidade aprovou o  Mecanismo Comunitário de Protecção Civil12 e o 

Instrumento Financeiro para a Protecção Civil13. 

Não obstante, em face de múltiplos acontecimentos, como o naufrágio do 

Prestige, diversos incêndios florestais e inundações ocorridos na Europa, ou o 

maremoto que varreu o  Sul  da Ásia em 26 de Dezembro de 2004,  foi-se 

tornando cada vez mais clara a necessidade de uma intervenção pujante 
11  Regulamento (CE) n.º 1726/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 
Julho de 2003, JOUE, l 249/1 de 1-10-2003, que alterou o Regulamento (CE) n.º 417/2002, de 
18 de Fevereiro de 2002, JOUE, L 64/1 de 7/03/2002. 
12  Decisão do Conselho de 8 de Novembro de 2007, que estabelece um Mecanismo 
Comunitário no domínio da Protecção Civil, JOUE, L 314/9 de 1-12-2007. 
13  Decisão do Conselho de 5 de Março de 2007, que institui um Instrumento Financeiro 
para a Protecção Civil, JOUE, L 71/9 de 10-03-2007. 
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da União Europeia no domínio da prevenção e gestão de catástrofes. Tais 

tragédias  levaram  Wolfgang  Schüssel  e  Durão  Barroso,  Presidente  do 

Conselho e da Comissão respectivamente,  a solicitar  a Michel  Barnier  um 

relatório  sobre  possíveis  respostas  europeias  em  face  de  catástrofes  de 

grande dimensão, intitulado “For a European Civil Protection Force: europe  

aid”14. Neste relatório, Barnier propõe a criação de uma Força Europeia de 

Protecção  Civil  dotada  de  uma  organização  e  recursos  próprios, 

obedecendo  aos  seguintes  cinco  princípios;  subsidiariedade  dual  em 

relação aos Estados  e à ONU;  adesão voluntária;  solidariedade europeia; 

especialização  no  tratamento  das  diversas  ameaças;  abertura  a  outros 

Estados não membros da União Europeia15.

Esta  evolução  possibilitou  que  a  prevenção  e  gestão  de  catástrofes 

merecesse, pela primeira vez, com o Tratado de Lisboa, uma abordagem 

sistémica no Direito primário da ordem jurídica da União Europeia. De uma 

parte, a prevenção e gestão de catástrofes deixou de ser uma mera tarefa 

europeia para passar a ser uma competência para a adopção de medidas 

concretas a levar em conta na repartição de competências entre Estados-

membros e União Europeia (artigo 196.º  TFUE).  De outra  parte,  fica agora 

expressamente consagrada nos Tratados, através da designada cláusula de 

solidariedade,  a  obrigação  da  União  e  dos  Estados-membros  prestarem 

assistência a um Estado-membro que seja vítima de uma catástrofe natural  

ou de origem humana (alínea b), n.º1, artigo 222.º TFUE). 

Esta  vontade de aprofundamento das  acções  da União neste  domínio  é 

também reforçada, por um lado, pelo n.º 2 do artigo 122.º do TFUE, ao prever 

que  a  União  pode  auxiliar  financeiramente  um  Estado  em  caso  de 

calamidade  natural  grave  ou  ocorrências  excepcionais  que  não  possa 

controlar, e, por outro lado, pelo n.º 1 do artigo 214.º do TFUE, relativo à ajuda 

humanitária, que habilita a União a prestar assistência, socorro e protecção 

14  For  a  European  Civil  Protection  Force:  Europe  aid ,  disponível  em 
http://www.ec.europa.eu 
15  For a European Civil Protection Force: Europe aid…cit, p. 12. 
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às  populações  de  países  terceiros  vítimas  de  catástrofes  naturais  ou  de 

origem humana

4.2. Competência

Após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a União Europeia adquiriu 

competência16 para  actuar  na  área  da  protecção  civil,  domínio  por 

excelência da prevenção e gestão de catástrofes. A questão que se coloca 

é  saber  quão  longe  pode  a  União  ir  no  exercício  desta  competência, 

especialmente tendo em conta que nos encontramos na órbita de matérias 

que se revestem de uma particular sensibilidade no que respeita à soberania 

estadual.  A  Protecção  Civil  surge  na  alínea  f)  do  artigo  6.º  do  TFUE, 

disposição que nos indica dispor a União, nestes domínios materiais, apenas 

competência para apoiar, coordenar ou completar a acção dos Estados. 

Esta norma deve ser conjugada com o nº 5 do artigo 2.º do TFUE, o qual 

acrescenta  não  poder  a  acção  da  União  substituir,  nessas  matérias,  a 

competência  dos  Estados,  para  além  de  que  os  actos  juridicamente 

vinculativos  aí  adoptados  não  podem  implicar  a  harmonização  das 

disposições  legislativas  e  regulamentares  estaduais.  Daqui  depreende  a 

doutrina  que  a  prevenção  e  gestão  de  catástrofes  permanece 

essencialmente  como uma competência  dos  Estados-membros,  tendo  os 

autores dos Tratados decidido manter a lógica de cooperação excluindo a 

“comunitarização”.

Através da coordenação, apoio e complemento,  a União detém apenas 

uma  competência  limitada  no  que  respeita  à  prevenção  e  gestão  de 

catástrofes  em  termos  sistémicos,  devendo  as  medidas  concretas  ser 

adoptadas  pelos  Estados,  permanecendo  esta  competência,  em  termos 

genéricos, nas respectivas esferas. A União Europeia não está, desta forma, 

16  Refira-se que já antes o projecto de tratado que estabelece uma constituição para 
a europa previa, nestes exactos moldes, a aquisição de competência para a União nesta 
matéria (artigos I-17.º, alínea f) e III-284.º). 
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legitimada  a  adoptar  uma  política  autónoma  de  protecção  civil  mas 

apenas  a  promover  determinadas  acções  que  contribuam  para  a 

construção de um sistema de protecção contra catástrofes.  

No entanto, estas competências suplementares não deixam de implicar um 

certo condicionamento da parte das políticas estaduais. A questão fulcral 

reside, pois, em saber qual o grau desse condicionamento. Analisando os 

objectivos  que  a  União  pretende  atingir  no  domínio  da  Protecção  Civil 

(artigo 196.º do TFUE), verificamos que estes são algo limitados e modestos: 

a) Apoiar e complementar a acção dos Estados-membros ao nível nacional, 

regional  e local  em matéria de prevenção de riscos,  de preparação dos 

intervenientes na protecção civil nos Estados-membros e de intervenção em 

caso de catástrofe natural ou de origem humana na União;

b) Promover uma cooperação operacional rápida e eficaz na União entre os 

serviços nacionais de protecção civil; 

c) favorecer a coerência das acções empreendidas ao nível internacional 

em matéria de protecção civil. Daqui se conclui que esta competência não 

comporta  nenhuma  intervenção  de  carácter  estrutural  nos  sistemas 

nacionais de protecção civil, quer a sua substituição do seu travejamento 

por parâmetros definidos a nível europeu, quer uma harmonização das suas 

estruturas, ainda que de grau mínimo, quer ainda a sua simples modelação. 

Não nos parece, porém, de excluir que a União Europeia possa, desde que 

destinadas a atingir os objectivos definidos no artigo 196.º do TFUE, adoptar 

medidas que imponham deveres, de carácter pontual, aos Estados-membros 

(ou, em casos excepcionais, até aos seus cidadãos),  maxime prestação de 

informação ou fornecimento de meios financeiros ou logísticos. Em face de 

estes  dados,  seria,  por  exemplo,  possível,  com  base  nas  actuais 

competências da União Europeia em matéria de Protecção Civil, a criação 

de uma força europeia de Protecção Civil, dotada de uma organização e 

voltar ao índice



Instituto de Ciências Jurídico-políticas 116

recursos  próprios,  tal  como  propõe  Michel  Barnier  no  seu  relatório“For  a 

European Civil Protection Force: europe aid”?

Tendo em conta que esta força seria uma estrutura que se iria sobrepor aos 

sistemas estaduais  de Protecção Civil,  não obstante  se afirmar  o  respeito 

pelos níveis nacionais, regionais e locais desses mesmos sistemas17, não nos 

parece que tal seja juridicamente admissível, uma vez que o artigo 196.º do 

TFUE  pressupõe  que  as  acções  a  empreender  pela  União  nesta  matéria 

incidam sempre no quadro dos sistemas nacionais já existentes. 

Não deve, porém, esquecer-se a nova cláusula de solidariedade introduzida 

pelo  Tratado  de  Lisboa  (alínea  b),  n.º1,  artigo  222.º  TFUE),  que  em 

conjugação com o artigo 196.º do TFUE, pode servir para o aprofundamento 

das  medidas  a  desenvolver  neste  domínio,  bem  como  das  estruturas 

existentes  de  protecção  civil,  contribuindo  significativamente  para  uma 

abordagem  sistémica  da  prevenção  e  gestão  de  catástrofes  a  nível 

europeu.  Por  conseguinte,  uma  vez  que  as  obrigações  resultantes  da 

cláusula não incidem apenas sobre os Estados mas também sobre a própria 

União  Europeia,  nada  impede  que  esta  crie  uma  entidade  ou  força  de 

Protecção Civil que possa acrescer às existentes nos seus Estados-membros, 

apta a coordenar as acções dos Estados e suprir as respectivas insuficiências 

em caso de catástrofe. 

4.3. Instrumentos jurídicos

Os  actos  adoptados  em  matéria  de  protecção  civil  terão  natureza 

legislativa,  uma vez  que o nº  2  do artigo 196.º  prevê que as  medidas  aí  

adoptadas sejam aprovadas de acordo com o processo legislativo ordinário 

17 For a European Civil Protection Force: Europe aid…cit., p. 12. 

voltar ao índice



Catástrofes Naturais: uma realidade multidimensional 117

e, segundo o nº 3 do artigo 289º do TFUE, os actos adoptados por processo 

legislativo constituem actos legislativos. Trata-se de um conceito puramente 

formal ou, como já defendemos, “um conceito formal baseado numa alusão 

procedimental heterógenea”18. Resta saber que tipo de instrumento jurídico 

previsto no Tratado pode ser utilizado no exercício desta competência, uma 

vez  que os  actos  legislativos  são susceptíveis,  teoricamente,  de revestir  a 

forma de regulamento, directiva ou decisão (artigo 289.º, n.º1 TFUE). 

No que respeita  à escolha do tipo  de acto  que as  instituições  da União 

podem adoptar, determina agora o artigo 296.º do TFUE que as instituições 

escolhê-lo-ão  caso  a  caso,  no  respeito  dos  processos  aplicáveis  e  do 

princípio da proporcionalidade. À partida, tendo em conta o nº 2 do artigo 

196º, referente à Protecção Civil,  deve excluir-se a possibilidade de, neste 

domínio, serem aprovadas directivas,  uma vez que a actuação da União 

não substitui a competência dos Estados nem implica a harmonização das 

disposições  legislativas  e  regulamentares  dos  Estados-membros.  No  que 

respeita aos actos já aprovados neste domínio, o  Mecanismo Comunitário  

de  Protecção Civil19 e  o  Instrumento  Financeiro  para  a  Protecção Civil20, 

revestiram a forma de decisões. 

Estas  são,  contudo,  decisões  atípicas  ― designadas  de  carácter  geral  ―, 

dado  que  não  têm  um  conteúdo  individual  e  concreto.  Com  a  revisão 

operada  pelo  Tratado  de  Lisboa  são  susceptíveis  de  adquirir  carácter 

legislativo, o que faz sentido porque este tipo de instrumento já era utilizado, 

num nível de decisão primário, na prática institucional. Nesta medida, não 

nos parece inadmissível a aprovação de regulamentos com base no artigo 

18 Cfr.  FRANCISCO PAES MARQUES,  “O conceito  de acto  legislativo  no Direito  da União 
Europeia”, in Estudos em Homenagem ao Professor Jorge Miranda, Vol. V, Coimbra Editora, 
Coimbra, 2012, p. 130 e segs.
19 Decisão  do  Conselho  de  8  de  Novembro  de  2007,  que  estabelece  um  Mecanismo 
Comunitário no domínio da Protecção Civil, JOUE, L 314/9 de 1-12-2007. 
20 Decisão do Conselho de 5 de Março de 2007, que institui um Instrumento Financeiro para 
a Protecção Civil, JOUE, L 71/9 de 10-03-2007. 
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196º,  nº  2  do  TFUE,  até  porque  estas  decisões  atípicas,  pacificamente 

aprovadas,  têm  um  carácter  quase  regulamentar,  integrando  em  muitos 

casos disposições com conteúdo geral e abstracto, sendo esta designação 

formal mais uma expressão de semântica jurídico-política. De resto, mesmo 

antes da revisão operada pelo Tratado de Lisboa, não era correcto dizer-se 

que os actos aprovados em matéria de Protecção Civil tinham um carácter 

não vinculativo para os Estados, como por exemplo as medidas dispostas no 

Mecanismo Comunitário de Protecção Civil, sendo necessário uma análise 

caso a caso acerca da respectiva obrigatoriedade ou facultatividade. Tanto 

antes como agora, imprescindível será que estes regulamentos se destinem 

apenas a impor deveres pontuais aos Estados-membros sem implicarem a 

harmonização dos sistemas nacionais de Protecção Civil. 

Deve ainda referir-se que se o exercício destas competências por parte da 

União é susceptível de produzir efeitos jurídicos obrigatórios e, nessa medida, 

teoricamente, apto a conferir direitos aos particulares que estes possam opor 

aos seus Estados. No entanto, a forma como os Estados têm exercido esta 

competência  e  os  objectivos  limitados  que  inscreveram  no  Tratado  de 

Lisboa,  não  deixam  antever  que  tal  possa  suceder  com  frequência.  Por 

exemplo, uma das escassas disposições susceptíveis de possuir efeito directo, 

como  a  prevista  no  nº  10  do  artigo  2.º  do  Mecanismo  Comunitário  de 

Protecção Civil  21,  de acordo com o qual o mecanismo inclui a assistência 

consular  a  cidadãos  da  União  Europeia,  quando  ocorram  situações  de 

emergência grave em países terceiros, no que diz respeito às actividades de 

protecção  civil.  No  entanto,  esta  norma  não  satisfaz  aparentemente  o 

requisito da incondicionalidade, porque tal assistência tem de ser solicitada 

pelas autoridades consulares dos Estados-Membros22.

21 Artigo 13.º  da Decisão do Conselho de 8 de Novembro de 2007,  que estabelece um 
Mecanismo Comunitário no domínio da Protecção Civil, JOUE, L 314/9 de 1-12-2007. 
22 Muito embora a jurisprudência do TJUE tenha flexibilizado progressivamente estes requisitos 
do efeito directo, cfr. FRANCISCO PAES MARQUES, “O efeito directo de normas transitórias de 
adaptação de monopólios de natureza comercial: anotação ao acórdão do TJCE, Caves 
Neto Costa SA contra o Ministro do Comércio e Turismo”, in  20 anos de Jurisprudência da 
União sobre Casos Portugueses: o que fica do diálogo entre os juízes portugueses e o Tribunal  
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4.4. Procedimentos de aprovação

O artigo 196º, nº 2 do TFUE estabelece que os actos da União no domínio da 

Protecção Civil  sejam aprovados através do processo legislativo ordinário, 

tendo apenas de se verificar uma maioria qualificada no seio do Conselho e 

no qual esta instituição e o Parlamento Europeu surgem em pé de igualdade 

como  co-legisladores.  Consequentemente,  dispensando-se  o  recurso  à 

cláusula de flexibilidade ao abrigo da qual foram adoptados os actos em 

matéria  de  Protecção  Civil,  deixa  de  ter  de  se  observar  a  regra  da 

unanimidade  no  seio  do  Conselho  para  a  sua  aprovação,  aplicando-se 

agora  a  maioria  qualificada.  Significativo  é  também  o  facto  de  o 

Parlamento Europeu deixar de ser meramente consultado, como sucedia até 

ao Tratado de Lisboa por via da aplicação do ex-artigo 308.º TCE (actual 

artigo 352.º TFUE) introduzindo-se uma accountability democrática acrescida 

na área da Protecção Civil. 

Deve, porém, ter-se em consideração que o processo legislativo ordinário 

obedece a uma tramitação complexa e, nessa medida, a aprovação das 

medidas necessárias pode revelar-se mais morosa, pelo que os mecanismos 

adequados  a  fazer  face  a  uma  situação  de  catástrofe  devem  estar 

atempadamente  em vigor  para que não tenha  de desencadear-se  este 

procedimento em plena crise. 

5. Conclusão

O  custo  da  não  Europa  em  matéria  de  gestão  de  crise  é  demasiado 

elevado,  afirmou  Michel  Barnier  no  seu  relatório  “For  a  European  Civil  

Protection Force: europe aid”23. A análise empreendida leva-nos, porém, à 

de Justiça da União Europeia, coordenação Maria Luísa Duarte, Luís Fernandes, Francisco 
Pereira Coutinho, Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2011, p. 98-105. 
23 For a European Civil Protection Force…cit., p. 7. 
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conclusão  de  que  a  abordagem  europeia  a  esta  temática  ainda  se 

encontra marcada por abordagens sectoriais e parciais a esta área, sendo 

ainda tímida a abordagem sistémica à prevenção e gestão de catástrofes. 

Não  deixa  de  ser  verdade  que  com  o  Tratado  de  Lisboa  deu  a  União 

Europeia os primeiros passos rumo à construção de um verdadeiro sistema de 

prevenção e gestão de catástrofes, mas os actores principais neste domínio 

continuam a ser os Estados. Espera-se, no entanto, que estes adquiram, por 

si,  consciência  que  desafios  desta  magnitude,  não  obstante  as 

especificidades  nacionais,  devem  encontrar  uma  resposta  a  nível 

transnacional,  sem  terem  de  ser  confrontados  com  a  realidade  de  um 

evento  catastrófico  que os  leve  à  inexorabilidade de  uma alteração  de 

políticas.  
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0. Introdução

Os desastres  naturais,  com o seu lastro de destruição, horror e morte,  são 

uma constante do nosso devir coletivo. As catástrofes fazem tanto parte da 

história  da evolução humana como o progresso científico e tecnológico. 

Aliás,  podemos  mesmo  caracterizar  as  principais  invenções  e  conquistas 

civilizacionais  como  etapas  maiores  de  uma  luta  permanente  contra  os 

desígnios da natureza e pela superioridade do Homem. Mas, de quando em 

vez, a natureza troça dos nossos esforços e mostra a sua força, deitando por 

terra  qualquer  mito  de  invencibilidade  da  espécie  humana.  Nesses 

momentos, somos tragicamente recordados da nossa intrínseca fragilidade. 

Tem sido assim desde o início dos tempos.

A  mais  antiga  catástrofe  –  real  ou  metafórica  –  que  faz  parte  do  nosso 

imaginário coletivo é, sem dúvida, o  grande dilúvio relatado na Bíblia. Não 

fora a arca de Noé, as cheias teriam provocado a extinção da vida sobre a 

Terra.  O  que,  independentemente  das  leituras  teológicas  que  permite,  é 

bastante  elucidativo  quanto  ao  carácter  devastador  e  tremendista  dos 

desastres naturais. Ainda na Bíblia, podemos encontrar referências a outras 

calamidades, como a praga dos gafanhotos ou diversos períodos de seca e 

fome.  Por  fim,  o  Livro  do  Apocalipse  está  repleto  de  descrições 

absolutamente  aterradoras  de  eventos  naturais  extremos  e  altamente 
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mortíferos. Todos estes exemplos mostram, por um lado, o valor simbólico das 

catástrofes naturais e, por outro lado, como devemos temer o seu potencial 

destrutivo e aniquilador.

Não se pense, todavia, que se trata de um exclusivo da tradição cultural de 

raiz  judaico-cristã.  Na  mitologia  maia,  por  exemplo,  entre  os  três  deuses 

criadores encontravam-se:  Gucumatz,  o  deus da tempestade;  e  Huracán 

(de  onde  deriva  a  palavra  “furacão”)  ou  “o  de  uma  só  perna”, 

habitualmente  representado  como  uma  serpente,  que  era  o  deus  dos 

ventos,  das  tempestades  e  do  fogo.  Este  último,  descontente  com  a 

segunda  geração  de  humanos,  terá  provocado  a  grande  inundação, 

refugiando-se na neblina sobre as águas torrenciais, após o que gritou “terra, 

terra” até que a dita emergiu dos oceanos.

Vários  séculos  antes,  e  num  local  completamente  distinto  do  globo,  a 

dinastia Zhou havia fundamentado a sua ascensão ao poder na China com 

a doutrina do “mandato do céu”, de acordo com a qual o universo legitima 

a atuação dos líderes sábios e virtuosos, mas censura os líderes despóticos e 

corruptos,  retirando-lhes  o  seu mandato por  via de intempéries  ou  outras 

calamidades. Os desastres naturais seriam, portanto, uma manifestação do 

descontentamento da natureza com a conduta dos governantes.

Esta  conceção  veio  a  ser  incorporada  no  pensamento  taoista,  que 

interpreta  as  fúrias  da  natureza  como  um  reflexo  dos  desmandos  da 

humanidade. Assim, a má governação, a quebra de valores e a desarmonia 

entre  os  indivíduos  e as  nações  seriam as  principais  causas  dos  desastres 

naturais. Certo é que, mesmo sem uma adesão expressa aos ideais taoistas, 

verifica-se  ainda  hoje  uma  forte  tendência  para  entender  os  grandes 
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cataclismos como uma vingança da natureza1 pelo mau comportamento 

dos homens.

Não cuidaremos de especular se foi esse o motivo que determinou o grande 

terramoto de Lisboa. O que sabemos é que este trágico evento marcou a 

história de Portugal e da cidade de Lisboa2; e, mais do que isso, marcou a 

história universal. De facto, o terramoto de 1755 pode ser considerado como 

a primeira grande catástrofe com eco à escala mundial, tendo motivado 

inúmeras reações e sido objeto de relatos pormenorizados e até descrições 

apaixonadas em múltiplas obras da época. 

Entre  o  grande  terramoto  (e  maremoto)  de  Lisboa,  ocorrido  a  1  de 

Novembro 1755, e o recente e invulgar terramoto de grau 8.9 na escala de 

Richter (e consequente maremoto) do Japão, ocorrido a 11 de Março de 

2011, passaram mais de dois séculos e meio de história. O mundo está hoje 

muito  mais  apetrechado  e  desenvolvido.  E,  no  entanto,  os  repentes  do 

planeta continuam a surpreender-nos, a ceifar milhares de vidas humanas e 

a causar estragos monumentais, podendo mesmo – como se vê pelos efeitos 

que o terramoto do Japão teve no funcionamento da central  nuclear de 

Fukushima – despoletar uma cadeia de eventos de desfecho incontrolável. 

O que ilustra bem o carácter dúplice do desenvolvimento: se, por um lado, 

aumenta a resiliência e a capacidade de resposta aos desastres; por outro 

lado, aumenta o número e a magnitude dos riscos, alguns deles – como o 

nuclear – de dimensões potencialmente ciclópicas.

1 Recusando-se a considerar  a  Mãe Natureza como um inimigo e,  consequentemente, 
criticando uma estratégia de  contra-ataque baseada nas instituições jurídicas tradicionais 
(responsabilidade, seguros, etc.), ao invés sugerindo que a resposta adequada aos desastres  
naturais  passa por uma reforma do próprio processo legislativo, de modo a torná-lo mais 
respeitador  e  sensível  às  “leis  da  natureza”,  cfr.  RICHARD LAZARUS,  “Environmental  law after 
Katrina: reforming environmental law by reforming environmental lawmaking”, in Tulane Law 
Review, March 2007, pp. 1019 ss..
2 Sobre  as  consequências  jurídico-urbanísticas  resultantes  do  terramoto,  cfr.,  com 

desenvolvimento,  CLÁUDIO MONTEIRO,  Escrever  Direito  por  linhas  rectas  –  Legislação  e  
planeamento urbanístico na Baixa de Lisboa (1755-1833), Lisboa, 2010.
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O Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) – um centro 

de investigação ligado à Organização Mundial de Saúde (OMS) – mantém 

desde  1988  uma  base  de  dados  sobre  desastres3.  A  Emergency  Events  

Database (EM-DAT) contém mais de 18.000 registos de desastres (naturais e 

tecnológicos), ocorridos por todo o mundo4, desde 1900 até aos nossos dias. 

Trata-se  de  uma  ferramenta  da  maior  utilidade,  de  acesso  público,  que 

funciona como uma espécie  de  cadastro  oficioso  e  arquivo  histórico  de 

catástrofes, disponibilizando um enorme manancial de informação, a qual 

pode  ser  consultada  e  trabalhada  em  função  de  diversos  critérios  de 

pesquisa  (tipo  de  desastre,  localização,  número  de  mortes,  número  de 

pessoas afetadas, prejuízo económico causado).

Explorando, ainda que brevemente, esta base de dados podemos recordar 

diversas calamidades de triste memória, tanto em países pobres, como nos 

países mais desenvolvidos. E nem é preciso ir muito longe no tempo. O ano 

de 2011, por exemplo, foi um ano particularmente fustigado por desastres 5, 

tendo mesmo sido – muito por causa do terramoto de Fukushima – o ano de 

maiores perdas económicas decorrentes de desastres naturais desde sempre
6.

Ora,  a  perceção do risco  de  desastre7 e  da  magnitude dos  seus  efeitos 

convoca-nos a atuar. Se as catástrofes são uma inevitabilidade, temos que 

estar  preparados  para  lidar  com  elas.  Temos  de  prevenir  as  suas 

consequências  mais  nefastas  e  reagir  aos  seus  violentos  embates.  Nesta 

empreitada,  os  juristas  devem dar  também o seu contributo,  mobilizando 
3 Que pode ser consultada por via eletrónica através do sítio: http://www.emdat.be/.
4 Já  no  que  diz  respeito  especificamente  aos  Estados  Unidos  da  América,  é  possível 

encontrar  um  conjunto  de  dados  empíricos  e  análises  estatísticas  sobre  catástrofes  em 
http://www.iii.org/media/facts/statsbyissue/catastrophes/.
5 Para uma resenha e análise dos principais desastres ocorridos durante o ano de 2011, cfr.  

http://thinktosustain.com/marketspace/2011/06/major-environmental-disasters-year-2011/.
6 Cfr. http://cred.be/sites/default/files/PressConference2011.pdf.
7 SHEILA JASANOFF refere-se a este risco nos seguintes termos: «[a] risk that, through its spatial  

scope,  violence or  suddenness,  overwhelms reason – in short,  catastrophic risk  –  and our  
paradoxical attempts to cope with the irrational in rational terms». Cfr. “Beyond Calculation – 
A  Democratic  Response  to  Risk”,  in  ANDREW LAKOFF (edit.),  Disaster  and  the  Politics  of  
Intervention, Columbia University Press, New York, 2010, p. 15.
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todo o instrumentário legal disponível para aumentar a resiliência e adaptar 

as  nossas  ações  e  comportamentos  à  possível  ocorrência  de  desastres 

naturais.  É  esse  instrumentário  que  procuraremos  analisar  ao  longo  das 

páginas seguintes.

1. Para uma tentativa de definição de desastre natural

Mais  do  que  um  conceito  naturalístico,  forçosamente  pulverizador  (v.g., 

tempestades,  enxurradas,  cheias,  marés  vivas,  avalanches,  derrocadas, 

aluimentos,  furacões,  tornados,  seca,  epidemia,  vagas  de  calor  ou  frio, 

incêndios,  sismos  e  vulcões)8,  e  assistemático,  interessa-nos  lidar  com  um 

conceito dogmático. Vejamos, então, em que consiste uma catástrofe9 ou 

um desastre natural.

Há quem sugira uma definição muito simples e abrangente, referindo-se às 

catástrofes  ecológicas  como  «modificações  súbitas  e  imprevisíveis  do 

ambiente», integrando aí realidades tão díspares como o derretimento dos 

glaciares,  os  fenómenos  migratórios  em  massa  ou  eventuais  mutações 

genéticas10.  Julgamos,  contudo,  que este  é um entendimento demasiado 

amplo  e  genérico.  Há  que  encontrar  uma  noção  mais  precisa  e 

juridicamente operativa de catástrofe11. E são várias as propostas que têm 

8 Cfr.  RICHARD A. POSNER,  Catastrophe – Risk and Response, Oxford University Press, New York, 
2004,  pp.  21  a  91.  Uma síntese  do livro  pode  encontrar-se  no  artigo,  do mesmo Autor,  
“Efficient responses to catastrophic risk”, in Chicago Journal of International Law, Winter 2006, 
pp. 511 ss..
9 A expressão “catástrofe” provém etimologicamente do Grego, mais concretamente do 

termo katastrophé, que significa reviravolta, viragem de expectativas, desenlace dramático, 
fim súbito, devastação ou ruína. A palavra teve a sua origem na tragédia grega, referindo-
se ao momento em que os acontecimentos se voltavam contra o personagem principal, 
num movimento assinalado por todo o coro.
10  Cfr. MONIQUE CHEMILLIER-GENDREAU, “Les catastrophes écologiques et le Droit International”, 

in  JEAN-MARC LAVIEILLE/JULIEN BÉTAILLE/MICHEL PRIEUR (direction),  Les catastrophes écologiques et  le  
droit: échecs du droit, appels au droit, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 96.
11  Num roteiro deveras instrutivo, que parte da sua experiência pessoal como vítima do 

furacão  Katrina,  OLIVIER MORÉTEAU procura  também  encontrar  um  conceito  legalmente 
relevante  de  catástrofe.  Cfr.,  “Catastrophic  harm  in  United  States  law:  liability  and 
insurance”, in American Journal of Comparative Law, 2010, pp. 71 a 78.
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vindo a ser  formuladas,  quer  na doutrina,  quer por diversas entidades de 

âmbito internacional.

RICHARD POSNER, por exemplo, define catástrofe como «um acontecimento que 

se crê ter uma baixa probabilidade de ocorrer mas que, a materializar-se,  

provocará danos tão significativos e súbitos que será encarado como uma 

rutura face ao fluxo de eventos que o precederam»12.

Mas  a  terminologia  oficial,  adotada  pelas  Nações  Unidas,  é  ligeiramente 

distinta. Aí entende-se que um desastre consiste numa «perturbação séria do 

funcionamento  de  uma  comunidade  ou  sociedade,  causando  perdas 

humanas, materiais, económicas ou ambientais generalizadas, que excede 

a capacidade da comunidade ou sociedade afetada para reagir usando 

os seus próprios recursos»13. Noutro plano, a Comissão de Direito Internacional 

define desastre como «um evento ou uma série de eventos calamitosos, que 

resultam  na  perda  generalizada  de  vidas,  num  grande  incómodo  e 

sofrimento humano ou em danos materiais ou ambientais de larga escala, 

afetando seriamente o funcionamento da sociedade»14.

A dimensão essencialmente internacional das catástrofes levou o Centre for  

Research  on  the  Epidemiology  of  Disasters  (CRED) a  definir  desastre  – 

tecnológico ou natural  – como «uma situação ou um acontecimento que 

ultrapassa  a  capacidade  local,  implicando  um  pedido  de  assistência 

externa ao nível nacional ou internacional; um evento imprevisto e muitas 

vezes repentino que causa grandes danos, destruição e sofrimento humano»
15. Cremos, porém, que nem todos os desastres assumem uma ampla escala 

territorial e julgamos que a formulação de um pedido de assistência externa 
12  RICHARD A. POSNER, Catastrophe – Risk and Response, cit., p. 6.
13  INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION,  2009 Terminology on Disaster Risk Reduction, 

May  2009,  p.  9  (disponível  em 
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf).
14  Cfr.  artigo  3.º  do  projeto  de artigos  sobre  a  proteção de pessoas  em caso de 

desastres (o  qual  pode  ser  consultado  a  partir  do  sítio 
http://untreaty.un.org/ilc/guide/6_3.htm).  Infra teremos  ocasião  de  voltar  a  apreciar  o 
referido projeto de artigos, em elaboração pela Comissão de Direito Internacional.
15  Cfr. http://www.emdat.be/glossary/9.
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não  deve  ser  um  requisito  absolutamente  necessário  para  que  se  possa 

constatar a ocorrência de uma catástrofe.

Já para a indústria seguradora, o critério utilizado para qualificar um evento 

como  catastrófico  é  estritamente  quantitativo.  Por  exemplo,  nos  Estados 

Unidos  da América o  Insurance Services  Office considera que existe  uma 

catástrofe  quando  o  valor  dos  danos  cobertos  por  seguros  atinge  os  25 

milhões  de  dólares16.  Todavia,  embora  faça  sentido  no  contexto  da 

atividade seguradora, não parece que este critério deva ser adotado para 

efeitos de definir, em termos jurídicos, o que é um desastre.

Seja  como  for,  mais  do  que  procurar  uma  definição  legal  perfeita  e 

acabada de desastre, interessa essencialmente captar o respetivo substrato 

jurídico, isto é, quais os seus traços distintivos ou aspetos estruturantes. Nesta 

linha,  PHILIPPE SÉGUR sustenta que a construção dogmática da figura jurídica 

“catástrofe natural” deve fazer-se a partir de elementos tanto causais, como 

finalísticos. Quanto aos primeiros, considera que na origem das catástrofes 

estão  fenómenos  naturais,  anormais  e  irresistíveis.  Quanto  aos  segundos, 

entende  que  os  efeitos  ou  danos  decorrentes  das  catástrofes  são 

significativos, intoleráveis e insuscetíveis de serem segurados17.

Discordamos  da não  qualificação como catástrofes  de alguns  eventos  – 

como  furacões,  sismos  ou  cheias  –  em  virtude  de  serem  suscetíveis  de 

constituir  objeto  de  um  contrato  de  seguro.  Aliás,  de  acordo  com  este 

critério de exigência, muito poucas seriam as catástrofes.  Acresce que os 

seguros  existem,  precisamente,  para  acautelar  os  danos  decorrentes  de 

fenómenos meramente eventuais  ou aleatórios,  sobretudo aqueles que, a 

ocorrerem,  têm um potencial  lesivo maior,  isto  é:  as  catástrofes.  Não faz 

qualquer  sentido,  pois,  condicionar  o  epíteto  de  catastrófico  à 

insusceptibilidade de cobertura por contrato de seguro.

16  Cfr. http://www.rmiia.org/Catastrophes_and_Statistics/catastrophes.asp.
17  Cfr. PHILIPPE SÉGUR, “La catastrophe et le risque naturels – Essai de définition juridique”, in 

Revue du  Droit  Public et  de  la  Science  Politique en  France  et  à  l'étranger,  1997,  n.º  6 
(Novembre-Décembre), pp. 1700 a 1704.
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Pela nossa parte, cremos que os desastres naturais devem ser caracterizados 

como  eventos  excecionais.  Sendo  que  essa  excecionalidade  deve  ser 

aferida, cumulativamente, a partir de dois ângulos distintos. Por um lado, um 

desastre é um fenómeno necessariamente brusco, no sentido de inesperado, 

repentino e imprevisível (ou, pelo menos, de previsibilidade muito reduzida e, 

em  todo  o  caso,  falível).  Por  outro  lado,  um  desastre  é  um  fenómeno 

necessariamente  violento,  no  sentido  de  que  provoca  consequências 

graves,  profundamente  impactantes  e  altamente  danosas.  São  estes,  a 

nosso  ver,  os  dois  eixos  em  que  deve  assentar  o  conceito  jurídico  de 

catástrofe ou desastre natural. No fundo, e em termos altamente sintéticos, 

estamos  perante  acontecimentos  de  baixa  probabilidade  mas  elevada 

intensidade.

No que diz respeito ao primeiro aspeto, importa fazer alguns esclarecimentos 

adicionais.

Primo,  quando nos referimos a um fenómeno inesperado, tal  não significa 

que o mesmo seja necessariamente incomum ou mesmo raro. Basta pensar 

no caso dos furacões. Eles são recorrentes no mar das Caraíbas, havendo 

mesmo uma época do ano em que têm tendência a ocorrer. Mas nem por 

isso deixam de ser eventos excecionais. Excecionais porque podem ter (e a 

maior  parte das vezes têm) efeitos  devastadores.  E excecionais,  também, 

porque inesperados, uma vez que não é possível prever ao certo onde vão 

surgir, quando, com que intensidade e qual o percurso que acabarão por 

seguir.

É  verdade  que,  atualmente,  alguns  modelos  matemáticos  e  as  mais 

avançadas ferramentas de previsão meteorológica já permitem antecipar, 

no espaço de horas ou, no máximo, poucos dias, como irão previsivelmente 

evoluir os furacões – dando tempo, por exemplo, para ordenar a evacuação 
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de certas áreas. Mas trata-se de meras estimativas, formuladas com escassa 

antecedência e, ainda assim, com uma margem de erro considerável.

Ora, o facto de hoje-em-dia estas estimativas serem possíveis não faz com 

que os furacões tenham passado a ser fenómenos previsíveis ou expectáveis. 

Pelo contrário, os furacões permanecem fenómenos estranhos, inopinados e, 

para além do mais, inevitáveis ou incontroláveis. O que há é instrumentos de 

alerta precoce (early warning) que permitem evitar ou, pelo menos, minorar 

algumas das suas consequências mais nefastas. Mas nem por isso deixamos 

de estar perante eventos meteorológicos irregulares, fora do normal e que 

constituem  uma  surpresa,  provocando  alterações  súbitas,  radicais  e 

invulgares. 

Secundo, quando nos referimos a um fenómeno brusco e repentino, tal não 

significa  que  o  mesmo  seja  necessariamente  rápido.  O  que  queremos 

salientar  é  que  um  desastre  natural  não  consiste  nunca  numa  evolução 

gradual  ou  progressiva.  Pelo  contrário,  trata-se  de  um  acontecimento 

temporalmente delimitado (se bem que nem sempre breve), conjuntural por 

natureza e que introduz uma rutura com a realidade subjacente. Assim se 

explica que uma seca – ainda que se prolongue por largos meses – possa ser  

considerada  uma  catástrofe,  mas  já  o  mesmo  não  suceda  quanto  ao 

fenómeno,  mais  estrutural,  da  desertificação.  Ou  que  os  fogos  florestais 

sejam  encarados  como  desastres,  mas  já  não  a  tendência  de 

desflorestação.

Tertio,  a  exigência  de  carácter  brusco  e  repentino  impede  que 

classifiquemos  o  aquecimento  global  como  um  desastre.  É  certo  que  a 

temperatura média do planeta atinge, nos nossos dias, um pico, o qual pode 

ser entendido como uma rutura face ao comportamento normal do clima. 

Mas a temperatura é, por natureza, uma variável oscilante e a sua escalada 

consistente  só se  apreende a partir  de uma observação de longo-prazo, 

enquanto tendência ou sentido global de evolução. Logo, e não obstante a 
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sua  perigosidade,  não  podemos  afirmar  que  a  subida  das  temperaturas 

médias constitua, de per se, uma catástrofe.

De todo o modo,  a subida das temperaturas  médias é apenas uma das 

consequências  do  efeito  de  estufa.  Não  por  acaso,  referimo-nos  às 

alterações climáticas no plural. Porque são múltiplas e de distinta natureza as 

alterações ao clima provocadas pelas emissões antropogénicas de dióxido 

de carbono  (e  outros  gases  de efeito  equivalente).  Ora,  algumas  dessas 

alterações poderão constituir autênticos desastres. Ou, dito doutra forma, a 

modificação  do  clima  pode  conduzir  à  emergência  de  fenómenos 

meteorológicos extremos. Como veremos adiante,  existe efetivamente um 

elo – cientificamente comprovado – entre o aquecimento global do planeta 

e a verificação de desastres naturais cada vez mais frequentes e severos.

No que diz respeito ao segundo aspeto característico das catástrofes, isto é, 

à  violência  dos  seus  efeitos,  importa  também  deixar  algumas  notas 

complementares.

Primo,  quando  dizemos  que  as  catástrofes  têm  efeitos  de  grandes 

proporções, tal não significa que devam atingir uma determinada extensão 

espacial.  Nem todos  os  desastres  naturais  deixam atrás  de si  um extenso 

lastro de destruição. Pelo contrário, há desastres com efeitos territorialmente 

muito localizados e que nem por isso deixam de provocar consequências 

muitíssimo  gravosas.  Não  há,  portanto,  áreas  mínimas  de  influência  ou 

limiares absolutos para que se possa classificar um evento como catastrófico. 

Tudo depende das circunstâncias particulares de cada calamidade e deve 

ser aferido em termos relativos, em atenção à intensidade e não à extensão 

dos danos.

Secundo,  quando  dizemos  que  as  catástrofes  têm  efeitos  de  grandes 

proporções,  importa  questionar  que  tipo  de  efeitos  são  esses, 

designadamente  se  estamos  a  considerar  apenas  efeitos  de  cariz 
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antropocêntrico ou também ecocêntrico18. Isto é, importa saber se os danos 

relevantes são apenas os danos infligidos à espécie humana (à sua vida, à 

sua saúde, aos seus bens materiais e às suas condições de desenvolvimento) 

ou também os danos sobre a natureza.

Habitualmente,  quando  são  contabilizados  os  efeitos  de  uma  qualquer 

calamidade apenas se mencionam o número de mortos e/ou feridos, bem 

como os respetivos prejuízos económicos. No entanto, não vemos por que 

razão  um  fenómeno  meteorológico  extremo  do  qual  resultem  danos 

estritamente ecológicos não deva também ser considerado uma catástrofe, 

desde que esses danos sejam inesperados ou anormais e significativamente 

graves.

Tertio,  quando  dizemos  que  as  catástrofes  têm  efeitos  de  grandes 

proporções, tal significa que esses efeitos são necessariamente irreversíveis? 

ALIX GUILBERT refere-se ex professo à irreversibilidade das catástrofes ecológicas, 

descrevendo-a  simultaneamente  como  uma  característica  e  uma 

consequência  das  mesmas,  embora  meramente  potencial.  Isto  é,  uma 

catástrofe  pode  ser  irreversível  do  mesmo  modo  que  pode  ser  local  ou 

transnacional,  natural  ou  industrial.  Trata-se  de  uma 

característica/consequência  particular  de  certas  catástrofes19.  Ainda 

segundo  o  mesmo  Autor,  a  consciência  e  o  risco  da  irreversibilidade 

deveriam  motivar  uma  atitude  mais  responsável  por  parte  dos  agentes 

económicos e um respeito efetivo pelo princípio da precaução20.

Independentemente  do  recurso  ao  princípio  da  precaução,  de  que 

falaremos  brevemente  infra,  julgamos  que  a  análise  está,  no  essencial, 

correta:  a  irreversibilidade  é  uma  característica  eventual,  mas  não 

18  Sobre  o  tema,  cfr.  PHILIPPE SÉGUR,  “La  catastrophe  et  le  risque  naturels  –  Essai  de 
définition juridique”, cit., p. 1698.
19  Cfr.  ALIX GUILBERT,  “L’irréversibilité  et  les  catastrophes  écologiques”,  in  JEAN-MARC 

LAVIEILLE/JULIEN BÉTAILLE/MICHEL PRIEUR (direction),  Les catastrophes écologiques et le droit: échecs  
du droit, appels au droit, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 285.
20  Idem, ibidem, p. 288.
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necessária dos desastres naturais. Em todo o caso, a mera potencialidade 

de ocorrência  de danos  irremediáveis  deverá mobilizar  todos  os  esforços 

possíveis no sentido de evitar a sua consumação.

Em jeito de síntese, podemos então afirmar que só adquirem a natureza de 

catástrofes ou desastres naturais os fenómenos que se revelem excecionais,  

isto  é,  aqueles  que  sejam,  simultaneamente,  invulgares  ou  imprevisíveis  

(quanto à sua ocorrência) e incomportáveis ou até monumentais (quanto às 

suas consequências). De todo o modo, é preciso salientar e esclarecer uma 

questão  da  maior  relevância:  o  desastre  –  ou,  pelo  menos,  o  conceito 

jurídico de desastre – não consiste no fenómeno natural em si mesmo, mas 

antes  na  projeção  desse  fenómeno  sobre  um  meio  com  certas 

características21.

1.1. Desastres naturais e humanos

É tradicional a separação dicotómica entre desastres naturais e desastres de 

origem humana ou tecnológica. No entanto, abrimos aqui este subcapítulo 

para explicar que, na verdade, tal distinção é bastante difícil de fazer e, em 

muitos  casos,  absolutamente artificial22.  Há,  aliás,  diversos exemplos que o 

mostram à evidência, como o da recente tragédia de Fukushima. Na origem 

deste desastre esteve um violento terramoto, isto é, um fenómeno de cariz 

indiscutivelmente natural ou geofísico. Mas as suas consequências tornaram-

se exponencialmente maiores e potencialmente ciclópicas quando, a somar 

ao  terramoto,  se  verificou  um  conjunto  de  falhas  de  segurança  no 

funcionamento da central nuclear.

21  Com  efeito,  «natural  hazards  by  themselves  do  not  cause  disasters  –  it  is  the 
combination of  an exposed, vulnerable and ill-prepared population or  community  with  a 
hazard  event  that  results  in  a  disaster».  Cfr.  INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION (ISDR), 
Climate  Change  and  Disaster  Risk  Reduction,  Briefing  Note  01,  p.  5  (disponível  em 
http://www.unisdr.org/files/4146_ClimateChangeDRR.pdf).
22  Neste  sentido,  cfr.  PHILIPPE SÉGUR,  “La  catastrophe  et  le  risque  naturels  –  Essai  de 

définition  juridique”,  cit.,  pp.  1698-1699.  O  Autor,  no  entanto,  acaba  por  fazer  uso  da 
distinção, inclusivamente recorrendo a ela – como vimos  supra – para identificar um dos 
elementos determinantes do conceito de desastre natural.
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Ou seja, há ligações íntimas e interações permanentes entre a natureza e a 

tecnologia  ou  entre  o  meio-ambiente  e  o  ser  humano,  cujo  cruzamento 

pode  ter  efeitos  perversos,  resultando  em  desgraça  ou  amplificando 

mutuamente  os  danos  decorrentes  de  certo  acontecimento.  No  caso 

relatado,  o  que  houve  foi  uma  adversidade  natural  que  se  tornou  mais 

ameaçadora  ao  interferir  com  uma  delicada  estrutura  industrial.  Mas 

também  pode  suceder  o  inverso:  um  derrame  de  material  tóxico,  por 

exemplo, que se torne bastante mais mortífero devido ao comportamento 

da meteorologia ou à reação química com certos elementos presentes na 

natureza.  Pelo  que,  em  suma,  muitas  catástrofes  não  têm  origem 

exclusivamente natural ou humana, antes resultam de uma combinação das 

duas.

É certo que, em termos empíricos,  conseguimos normalmente identificar e 

rotular  os  desastres  como  naturais  ou  tecnológicos.  Estes  últimos  estão 

normalmente relacionados com acidentes,  os primeiros não. Acresce que, 

quando ocorre uma tragédia, logo se pergunta se a mesma foi motivada 

por causas naturais, deficiências técnicas ou erro humano. E imediatamente 

se desenvolvem teorias que – ainda que de forma preliminar – reconduzem o 

infortúnio especificamente a uma dessas razões. A verdade, porém, é que se 

quisermos  ser  um  pouco  mais  rigorosos,  as  dificuldades  começam  a 

despontar.

Tanto assim é que, recentemente, alguns estudos têm vindo a questionar se 

não  haverá  mão  humana  mesmo  por  detrás  de  alguns  desastres  que 

tradicionalmente não temos quaisquer dúvidas em qualificar como naturais. 

É o caso do terramoto de Sichuan, na China, ocorrido em Maio de 2008, que 

alguns  especialistas  julgam  agora  ser  atribuível  à  construção  de  uma 

barragem que aumentou a pressão numa área próxima da falha geológica 

onde o sismo teve o seu epicentro23. Ou da violenta erupção de um vulcão 

23  Cfr.  a  notícia  do  New  York  Times,  de  6  de  Maio  de  2009,  disponível  em 
http://topics.nytimes.com/topics/news/science/topics/earthquakes/sichuan_province_china
/index.html.
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de  lama  na  ilha  de  Java,  na  Indonésia,  que  segundo  estudos  recentes 

poderá ter sido causada pela perfuração de um poço de prospeção de gás 

numa localização não muito distante24.

Em  sentido  próximo,  ROBERT RHEE sustenta  que  mesmo  os  desastres 

tradicionalmente considerados como naturais  não podem ser vistos como 

puros acts of God25, visto que há uma influência humana na sua causalidade 

e consequências, dando como exemplo o furacão  Katrina e a rutura dos 

diques  que  protegiam Nova Orleães26.  O  que é  facto  é  que,  em muitos 

casos, fatores civilizacionais  conjugam-se com vicissitudes ambientais  para 

gerar aquilo que por vezes se designa de “desastre perfeito”.

Ainda assim, e pese embora todas  as  aludidas  dificuldades de destrinça, 

cremos que classificação dos desastres  em naturais  e tecnológicos não é 

totalmente  despicienda.  Essa  distinção  pode  ser  difícil  de  efetuar  em 

concreto, mas mantém a sua utilidade em abstrato. Nem sempre, é certo. 

Como vimos, há situações de causalidade cumulativa, latente, potenciada, 

aditiva ou sinergética em que, por definição, as causas naturais e humanas 

estão de tal forma interligadas que se torna quase impossível discernir umas 

de outras.

Contudo, para além dessas situações, outras há em que, pelo menos prima 

facie, sobreleva uma determinada conduta humana, uma qualquer avaria 

técnica ou, ao invés, uma aleatoriedade ecológica. Isto é, há casos em que 

é  possível  sequenciar  o  percurso  causal  do  desastre  e  atribuir-lhe  um 

fundamento  específico.  Tal  não  significa  que  esse  fundamento  seja 

necessariamente o único ou a causa exclusiva dos danos ocorridos. Pode 

bem ter  havido outras  causas  secundárias  ou auxiliares,  designadamente 

que tenham ampliado o lastro de destruição. Mas é possível apontar qual a 

origem ou a razão primacial do cataclismo.

24 Cfr. http://berkeley.edu/news/media/releases/2008/06/09_lusi.shtml.
25 Sobre o conceito de act of God, vd. o que diremos infra no ponto 5.4. vi).
26 Cfr. ROBERT RHEE, “Catastrophic risk and governance after hurricane Katrina: a postscript to 

terrorism risk in a post-9/11 economy”, in Arizona State Law Journal, Summer 2006, pp. 581 e 
593 e ss..
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Este estudo não versa sobre desastres com óbvia e notória origem humana, 

nem das catástrofes eminentemente tecnológicas, estando dele arredada a 

temática dos acidentes industriais27, cuja análise convoca todo um conjunto 

específico  de  problemáticas,  designadamente  em  matéria  de  avaliação 

prévia  do  risco,  elaboração  de  planos  de  contingência,  regras  de 

segurança,  responsabilidade  civil.  Não  é  esse  o  nosso  foco.  Bem  pelo 

contrário,  tencionamos  verificar  como  é  que  o  ordenamento  jurídico 

responde a hecatombes que não têm um autor ou um responsável direto e 

imediato.  Assim, doravante referir-nos-emos apenas aos desastres  de cariz 

predominantemente natural  (ainda que para a sua ocorrência ou para a 

magnitude  dos  danos  verificados  possam  também  ter  concorrido, 

subsidiariamente, fatores de origem humana).

1.2. Desastres naturais e alterações climáticas: os fenómenos meteorológicos 

extremos

Embora por vezes entendido como tal, o aquecimento global não é, em si  

mesmo,  uma catástrofe.  Como já  tivemos  ocasião  de  explicar,  a  subida 

média  das  temperaturas,  embora  não  seja  linear,  faz-se  sentir  de  forma 

progressiva, incremental  e prolongada no tempo, carecendo do carácter 

brusco e inesperado que caracteriza os grandes desastres.  Não obstante, 

existe  uma  íntima  relação  entre  as  alterações  climáticas  e  os  desastres 

naturais. E isto por duas vias distintas.

Por um lado, o aquecimento global prejudica seriamente a qualidade do 

meio-ambiente e as condições de vida nalgumas comunidades – devido à 

degradação dos ecossistemas, à escassez de água, à menor produtividade 

de certas culturas, à difusão de pragas e infestações, à invasão de espécies 

27 Para tal, cfr.  CARLA AMADO GOMES, “Catástrofes naturais  e acidentes industriais graves na 
União Europeia: a prevenção à prova nas directivas Seveso”, in O Direito, Ano 143.º (2011), III, 
pp. 459 ss..

voltar ao índice



Instituto de Ciências Jurídico-políticas 136

não  autóctones,  à  subida  do  nível  médio  do  mar  –  deixando-as  mais 

vulneráveis ao impacto das catástrofes.

Por outro lado, uma das manifestações mais visíveis e gravosas do efeito de 

estufa consiste,  justamente,  no aumento do número e da severidade dos 

fenómenos  meteorológicos  extremos28.  Quando  falamos  de  alterações 

climáticas não nos estamos a referir apenas a um clima diferente ou a um 

clima mais incerto e imprevisível, mas também a um clima de extremos. E a 

verdade é que atualmente o clima é marcado por uma sucessão de golpes 

violentos, como tempestades, secas prolongadas, enxurradas bruscas, fortes 

nevões,  ondas  de  calor,  grandes  inundações,  tornados,  etc.29.  Em 

consequência  do  efeito  de  estufa,  estes  fenómenos  são  cada  vez  mais 

frequentes e mais intensos.

Não  espanta,  portanto,  que  grande  parte  dos  desastres  naturais  que 

atualmente assolam o planeta esteja relacionada com o clima. Com efeito, 

entre  1988  e  2007,  76%  dos  desastres  tiveram  natureza  hidrológica, 

meteorológica ou climatológica, tendo sido responsáveis por 45% das mortes 

e 79% dos prejuízos económicos decorrentes de catástrofes nesse período30. E 

este cenário continua a verificar-se até aos nossos dias, com tendência a 

agravar-se.  Daí  que possamos concluir  que,  em matéria de catástrofes  e 

desastres  naturais,  a  grande  ameaça  dos  nossos  tempos  é  aquela  que 

resulta de um clima em acelerada mudança.

28 Sobre  a  relação  entre  as  alterações  climáticas  e  o  risco  de  desastres  naturais,  cfr. 
INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION (ISDR),  Climate Change and Disaster Risk Reduction, 
Briefing  Note  01  (disponível  em  http://www.unisdr.org/files/4146_ClimateChangeDRR.pdf), 
maxime pp. 5 ss..
29 Todas estas intempéries têm em comum: i) o facto de constituírem fenómenos extremos,  

caracterizados pela sua imprevisibilidade e pela magnitude dos seus impactos; ii) o facto de 
serem manifestações da natureza (isto é, sem origem humana direta ou evidente) e, nessa 
medida, consistirem em desastres  naturais;  e iii)  o facto de estarem relacionadas com o 
clima.
30 Cfr.  INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION (ISDR),  Climate  Change  and  Disaster  Risk  

Reduction, Briefing Note 01, cit., p. 5.

voltar ao índice

http://www.unisdr.org/files/4146_ClimateChangeDRR.pdf


Catástrofes Naturais: uma realidade multidimensional 137

E não se pense que se trata de uma mera coincidência. A conexão entre as 

alterações  climáticas  e  o  agravamento  dos  fenómenos  meteorológicos 

extremos está cientificamente comprovada, tendo já sido reconhecida pelo 

Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, na sigla em 

inglês)31.  De  acordo  com  um  relatório  recentemente  divulgado,  «as 

alterações  climáticas  conduzem a mudanças na frequência,  intensidade, 

extensão  espacial,  duração  e  época  dos  fenómenos  meteorológicos  e 

climáticos  extremos,  podendo  mesmo  resultar  em  fenómenos 

meteorológicos e climáticos extremos inéditos ou sem precedentes»32. Nestes 

termos,  podemos  afirmar  –  com  a  segurança  que  advém  do  respaldo 

científico – que as alterações climáticas são responsáveis pela ocorrência, 

pela  aleatoriedade  e  pela  dimensão  ou  voragem  de  muitas  catástrofes 

naturais33.

Ora, é especificamente sobre essas catástrofes, resultantes ou potenciadas 

pelas  alterações  climáticas,  que  nos  iremos  debruçar.  Neste  estudo, 

pretendemos  focar-nos  nos  desastres  naturais  que  estão  diretamente 

relacionados com o clima, tentando perceber como se pode e como se 

deve reagir a uma realidade que é infelizmente cada vez mais constante,  

mais  imprevisível  e mais devastadora.  Em síntese,  iremos averiguar  qual  a 

resposta do ordenamento jurídico aos fenómenos meteorológicos extremos.

31 Cfr.  IPCC,  Managing  the  Risks  of  Extreme  Events  and  Disasters  to  Advance  Climate  
Change Adaptation – A Special  Report  of  Working Group I  and Working Group II  of  the  
Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change,  2012  (abreviadamente  referido  como 
Relatório SREX), disponível em http://ipcc-wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-All_FINAL.pdf.

Embora  o  relatório  seja  bastante  técnico,  há  um  Summary  for  Policymakers de 
consulta  fácil  e  em  linguagem  muito  acessível,  o  qual  está  disponível  em  http://ipcc-
wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-SPM_FINAL.pdf.
32 Cfr. o Summary for Policymakers do Relatório SREX, cit., p. 7.
33 Analisando, a partir  dos trabalhos e das sucessivas conclusões do IPCC (ainda que o 

texto seja anterior ao citado Relatório SREX), a evolução do conhecimento científico sobre a 
relação causal entre as alterações climáticas e a ocorrência de desastres naturais, cfr. JEAN-
PAUL CERON,  “Les  perspectives  de  catastrophes  liées  au  changement  climatique:  une 
approche  à  partir  des  travaux  du  GIEC”,  in  JEAN-MARC LAVIEILLE/JULIEN BÉTAILLE/MICHEL PRIEUR 
(direction),  Les  catastrophes  écologiques  et  le  droit:  échecs  du  droit,  appels  au  droit , 
Bruylant, Bruxelles, 2012, pp. 36 a 58, maxime pp. 43 e ss..
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2. O risco climático

Uma coisa é a catástrofe, outra é o risco de catástrofe. Segundo PHILIPPE SÉGUR, 

a primeira releva da apreensão de um facto (ou conjunto de factos),  ao 

passo  que  o  segundo  releva  da  apreensão  de  uma  álea34.  Num  caso, 

estamos perante um acontecimento;  no outro,  perante uma incerteza ou 

eventualidade. Sendo que, do ponto de vista jurídico, interessam-nos não só 

as catástrofes propriamente ditas e respetivas consequências, mas também 

o  risco  de  catástrofe35,  por  vezes  referido  como risco  catastrófico36.  Mais 

concretamente até – porque este é um trabalho que incide sobre a relação 

entre as alterações climáticas e os desastres naturais – interessa-nos de forma 

particular o risco de catástrofes ligadas ao clima.

É  nesse  sentido  que nos  referimos  a  um risco  climático.  Não se  trata  da 

ameaça do aquecimento global, com todos os seus múltiplos perigos. Aquilo 

que aqui temos em mente é algo bem mais restrito: o potencial de desastres 

naturais  resultante  das  alterações  climáticas37.  Por  outras  palavras,  o risco 

catastrófico  aplicado  especificamente  aos  fenómenos  meteorológicos 

extremos.

Neste âmbito, a primeira ideia a registar – até para evitar equívocos futuros – 

é  a  de  que  não  nos  referimos  propriamente  ao  risco  de  ocorrência  de 

fenómenos  meteorológicos  extremos.  Essa  é  uma  matéria  do  foro  das 

ciências naturais e, em todo o caso, um campo de análise relativamente 

pouco promissor,  uma vez  que,  como sabemos,  tais  fenómenos  são,  por 

34 Cfr. PHILIPPE SÉGUR, “La catastrophe et le risque naturels – Essai de définition juridique”, cit., p.  
1695. Sobre o risco de catástrofe vd., detidamente, pp. 1704 ss..
35 Aliás, as catástrofes constituem um exemplo perfeito para ilustrar o conceito de risco,  

uma vez que são fenómenos altamente incertos e de baixa probabilidade, mas – quando 
efetivamente ocorrem – profundamente danosos.
36 RICHARD POSNER sugere mesmo a instituição de um Center for Catastrophic-Risk Assessment  

and Response. Cfr Catastrophe – Risk and Response, cit., pp 213 ss..
37 Sobre o tema, embora tendo essencialmente por base a realidade norte-americana, cfr. 

DANIEL G. HUBER e JAY GULLEDGE, Extreme Weather and Climate Change: Understanding the Link,  
Managing the Risk, Center for Climate and Energy Solutions, December 2011 (disponível em 
http://www.pewclimate.org/docUploads/white-paper-extreme-weather-climate-change-
understanding-link-managing-risk.pdf).
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natureza, imprevisíveis (ou, pelo menos, dificilmente previsíveis) e irresistíveis, 

no sentido de indomáveis ou incontroláveis. Não há, portanto, muito a fazer 

para prevenir a ocorrência das catástrofes climáticas – a não ser prevenir o 

próprio efeito de estufa que, como vimos, está na génese de muitas dessas 

catástrofes (ou, pelo menos, da sua maior frequência e intensidade).

Por  risco climático referimo-nos,  sim, ao risco de sofrimento dos efeitos  ou 

impactos lesivos dos fenómenos meteorológicos extremos. E este risco, assim 

configurado,  já  não  depende  somente  de  fatores  climáticos  ou  do 

comportamento – errático e imprevisível – da natureza. Na verdade, para 

além  da  variabilidade  do  clima,  há  dois  outros  fatores  que  influenciam 

decisivamente o risco climático: a vulnerabilidade e a exposição38.

De acordo com a terminologia oficial das Nações Unidas, a vulnerabilidade 

significa, neste contexto, o conjunto de «características e circunstâncias de 

uma comunidade, de um sistema ou de bem que os tornam suscetíveis aos 

efeitos  lesivos  de  um  fenómeno  danoso  (hazard)»39.  Já  o  Painel 

Intergovernamental para as Alterações Climáticas define vulnerabilidade de 

forma  mais  enxuta,  como  a  «propensão  ou  predisposição  para  ser 

negativamente afetado»40.

No fundo, este critério refere-se à (falta de) capacidade de resposta para 

lidar  com  os  imponderáveis  do  clima.  Uma  região  ou  comunidade  é 

vulnerável  quando  revela  insuficiências,  debilidades  ou  fraquezas  que  a 

deixam à mercê das extravagâncias da natureza. Pelo contrário, uma região 

ou comunidade é resiliente quando tem a proteção e a robustez necessárias 

para sobreviver incólume às intempéries.

38 Neste  sentido,  em  detalhe,  cfr.  IPPC,  Relatório  SREX,  cit.  (disponível  em  http://ipcc-
wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-All_FINAL.pdf), maxime Capítulo 2, pp. 65 ss..
39 Cfr.  INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION,  2009 Terminology on Disaster Risk Reduction, 

May  2009,  p.  30  (disponível  em 
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf).
40 Cfr.  o  Summary  for  Policymakers do  Relatório  SREX,  cit.  (disponível  em  http://ipcc-

wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-SPM_FINAL.pdf), p. 5.
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Naturalmente, as consequências de um fenómeno meteorológico extremo 

serão  muito  diversas  consoante  o  nível  de  preparo  ou,  pelo  contrário, 

desamparo da zona atingida. Se esse fenómeno incidir sobre um país em 

desenvolvimento, com poucas infraestruturas e redes de apoio relativamente 

débeis, serão expectáveis perdas (humanas e materiais) significativas; se, ao 

invés, o mesmo fenómeno incidir sobre um país desenvolvido, com maiores 

recursos,  mais  equipamentos  e  mecanismos  de  emergência  melhor 

organizados, o resultado será previsivelmente menos dramático.

Mas  o  risco  climático  não  varia  apenas  em  função  do  grau  de 

vulnerabilidade da área afetada. Varia também em função do seu grau de 

exposição.  De  acordo  com  a  terminologia  oficial  das  Nações  Unidas,  a 

exposição diz  respeito,  neste  contexto,  ao  conjunto  de  «pessoas,  bens, 

sistemas ou outros elementos presentes nas zonas atingidas e que ficam, por 

esse  motivo,  sujeitos  a  perdas  potenciais»41.  Segundo  o  Painel 

Intergovernamental para as Alterações Climáticas, a  exposição consiste na 

«presença  de  pessoas,  atividades  económicas,  recursos  e  serviços 

ecológicos, infraestruturas e bens económicos, sociais ou culturais em locais 

que possam ser negativamente afetados»42.

Um  exemplo  particularmente  elucidativo  a  este  propósito  é  o  seguinte: 

desde os anos 70 do século passado a população mundial duplicou, mas o 

número de pessoas a viver em zonas litorâneas potencialmente sujeitas  à 

influência  de  ciclones  quadruplicou.  O  que  significa  que  o  grau  de 

exposição  a  extremos  meteorológicos  é  hoje-em-dia  muito  maior.  E  isso 

reflete-se na magnitude dos danos que as catástrofes provocam.

Obviamente, o rasto de destruição e o número de mortes causados por uma 

tempestade  serão  completamente  distintos  consoante  essa  tempestade 
41 Cfr.  INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION,  2009 Terminology on Disaster Risk Reduction, 

May 2009, cit., p. 15.
42 Cfr. o Summary for Policymakers do Relatório SREX, cit., p. 5.
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incida sobre uma grande metrópole ou sobre uma zona de deserto. Isto é, 

quanto mais pessoas e bens existirem no raio de incidência do cataclismo 

maior será o seu efeito devastador. Pelo que, pelo menos em abstrato, os  

países  desenvolvidos  têm  mais  a  perder  em  resultado  dos  fenómenos 

meteorológicos extremos.

Nestes  termos,  podemos  concluir  que  o  risco  climático  está,  de  forma 

significativa, indexado ao desenvolvimento43.  E isto num duplo sentido. Por 

um  lado,  um  fraco  nível  de  desenvolvimento  implica  uma  maior 

vulnerabilidade às  catástrofes  e,  consequentemente,  um maior  índice de 

risco. Por outro lado, um sólido e próspero nível de desenvolvimento também 

agrava o índice de risco por causa da densidade populacional, do valor do 

património, da sensibilidade de certas infraestruturas e, portanto, da maior 

exposição  ao  impacto  dos  desastres  naturais.  Acresce  que,  não  só  a 

intensidade,  mas  também  o  próprio  perfil  de  risco  varia  em  função  do 

desenvolvimento. Tanto assim é que, em regra, o risco de mortalidade está 

mais  concentrado  nos  países  em  desenvolvimento  e  o  risco  de  perdas 

económicas nos países desenvolvidos.

Em  suma,  a  distribuição  do  risco  climático  não  depende  apenas  da 

gravidade das tormentas. Depende, em grande medida, do estádio sócio-

económico  em  que  as  várias  regiões  do  globo  se  encontram.  Com  a 

particularidade  de  que,  tanto  um  cenário  de  pobreza  extrema  e 

organização rudimentar,  como um cenário de acumulação de riqueza e 

sofisticação tecnológica potenciam – de maneiras e por razões diferentes – 

o nível  de risco.  O ideal  é,  portanto,  um tipo de desenvolvimento que se 

revele  imune  ou  resistente  a  catástrofes,  maxime um  desenvolvimento  à 

prova de extremos climáticos (climate-proof development), o qual pode ser 

visto como uma faceta do tão almejado – mas tão vago – desenvolvimento 

sustentável.
43 Nas palavras de ROBERT RHEE, o risco, tal como um vírus, parasita o desenvolvimento.  Cfr. 

“Catastrophic risk and governance after hurricane Katrina: a postscript to terrorism risk in a 
post-9/11 economy”, cit., p. 585.
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Para atingir tal desiderato, todavia, é necessário prevenir o risco climático. 

Ora, como já dissemos, as calamidades – em si  mesmas – são difíceis de 

prevenir.  Mas, sendo o risco climático determinado pela vulnerabilidade e 

pela exposição das áreas atingidas, é efetivamente possível preveni-lo. Aliás, 

é possível preveni-lo por uma de duas vias: ou aumentando a resiliência, ou 

diminuindo  a  exposição.  Esta  segunda  opção  será  porventura  menos 

realista. Mas, como veremos em seguida, há muito a fazer para reforçar a 

capacidade de resposta e colmatar as fragilidades estruturais, em particular 

dos países menos desenvolvidos, deixando-os melhor preparados para reagir 

e  resistir  às  catástrofes.  É  nisso  que  têm  estado  empenhadas  diversas 

instâncias internacionais, designadamente no seio das Nações Unidas, com 

vista a definir um quadro global de prevenção dos desastres naturais e de 

adaptação aos impactos mais brutais das alterações climáticas.

3. Estratégias para lidar com o risco climático

No final dos anos oitenta do século passado, a Assembleia-Geral das Nações 

Unidas começou a mostrar uma preocupação crescente com os impactos 

exponenciais das catástrofes que assolam o planeta, passando a inscrever o 

tema  na  agenda  das  suas  sessões.  Foi  neste  contexto  que,  através  da 

Resolução da Assembleia-Geral nº 42/196, de 11 de Dezembro de 1987, a 

ONU  decidiu  dedicar  toda  uma  década  ao  estudo  e  à  discussão  da 

temática  dos  desastres  naturais44.  Este  desígnio  foi  concretizado  pela 

Resolução da Assembleia-Geral nº 44/236, de 22 de Dezembro de 1989, que 

proclamou oficialmente a década de 1990 como a “década internacional 

para a redução dos desastres naturais” e designou a segunda quarta-feira 

de  Outubro  como  o  “dia  internacional  para  a  redução  dos  desastres 

naturais”. Na mesma ocasião, foi aprovado um quadro geral de objetivos e 

medidas a levar a cabo ao longo da referida década, quer pelos Estados-

Membros,  quer  pelos  próprios  órgãos  das  Nações  Unidas,  no  sentido  de 

44 Decisão essa posteriormente reiterada pela Resolução da Assembleia-Geral nº 43/202, 
de 20 de Dezembro de 1988.
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aumentar  o  nível  de alerta,  o  grau  de  preparação e  a  capacidade de 

resposta  às  catástrofes,  tendo  em  vista  a  reduzir  as  perdas  materiais  e 

humanas que delas resultam.

Efetivamente,  esses  anos  foram  profícuos  em  iniciativas  sobre  desastres 

naturais.  Apenas  a  título  de  exemplo,  logo  em  1991  a  Assembleia-Geral 

aprovou um conjunto de princípios orientadores sobre a coordenação da 

assistência  humanitária  de  emergência,  designadamente  em  caso  de 

calamidades45.  Sensivelmente  a meio da década,  em 1994,  teve  lugar  a 

primeira  Conferência  Mundial  sobre  Redução  de  Desastres  Naturais,  em 

Yokohama, no Japão, da qual resultou a “Yokohama Strategy and Plan of  

Action  for  a  Safer  World:  Guidelines  for  Natural  Disaster  Prevention,  

Preparedness  and  Mitigation”,  mais  conhecida  como  “Estratégia  de 

Yokohama”46. Esta estratégia revelou-se de extraordinária importância, uma 

vez  que  constituiu  o  primeiro  programa  global,  coerente  e  estruturado 

visando enquadrar a resposta da comunidade internacional ao flagelo das 

catástrofes naturais  nas suas mais diversas dimensões. Em 1998, realizou-se 

em  Potsdam,  na  Alemanha,  a  primeira  Conferência  Internacional  sobre 

Sistemas de Alerta Precoce para a Redução de Desastres Naturais47.

No rescaldo da década de 90, consciente do risco de desastres naturais e 

do muito que ainda havia a fazer neste domínio, a ONU decidiu instituir uma 

task-force e um secretariado inter-agências com vista a continuar o trabalho 

desenvolvido  até  então48.  Assim  surgiu,  em  2000,  a  UNISDR49 –  isto  é,  o 

secretariado da “International Strategy for Disaster Reduction” (ISDR), o qual 

é liderado desde 2008 por um Representante Especial do Secretário-Geral 

para a Redução do Risco de Desastres – que constitui, ainda hoje, no sistema 

45 Cfr. a Resolução da Assembleia-Geral nº 46/182, de 19 de Dezembro de 1991.
46 Disponível em http://www.ifrc.org/Docs/idrl/I248EN.pdf.
47 Outras  conferências  internacionais  sobre  o  mesmo tema tiveram lugar  em Bona,  na 

Alemanha, em 2003 e 2006.
48 Cfr. o ponto 4. da Resolução da Assembleia-Geral n.º 54/219, de 22 de Dezembro de 

1999.
49 Cfr. http://www.unisdr.org/.
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das Nações Unidas,  o  suporte  orgânico e  institucional  para a política de 

prevenção do risco de desastres.  Este  secretariado tem desenvolvido um 

trabalho muito interessante, em colaboração com alguns Estados, no sentido 

de estudar e promover a temática dos desastres naturais, alertando para a 

necessidade  de  acautelar  os  riscos  inerentes,  apelando  a  um  maior 

investimento  ao  nível  da  prevenção  e  auxiliando  os  territórios  mais 

vulneráveis  a  incrementar  o  seu  nível  de  preparação  para  lidar  com as 

adversidades da natureza.

Dez  anos  após  a  aprovação  da  Estratégia  de  Yokohama,  em  2004,  foi 

desencadeado  um processo  de  avaliação e  revisão  da mesma,  que  se 

materializou num relatório de progresso quanto à respetiva implementação, 

no  qual  se  identificavam  os  resultados  obtidos  até  esse  momento  e  as 

lacunas  ainda  existentes,  bem  como  os  aspetos  a  necessitar  de  maior 

reflexão e aprofundamento. Esse relatório50 foi submetido à consideração da 

segunda Conferência Mundial sobre Redução de Desastres, que decorreu 

em Hyogo, no Japão, entre 18 e 22 de Janeiro de 2005.

Esta Conferência havia sido convocada pela Assembleia-Geral  da ONU51, 

com cinco objetivos específicos: a) atualizar a Estratégia de Yokohama para 

o século XXI; b) identificar medidas e atividades que permitissem concretizar 

o  Plano  de  Implementação  de  Joanesburgo52,  no  que  diz  respeito  à 

vulnerabilidade, avaliação de risco e gestão de catástrofes; c) partilhar as 

melhores práticas e os desafios que se colocavam à redução do risco de 

desastres;  d)  divulgar  e  sensibilizar  todos  os  atores  relevantes  quanto  à 

importância das políticas de prevenção e gestão de desastres; e, por fim, e) 

promover  a  confiança  e  a  disponibilidade  da  informação  fornecida  ao 

público em geral e, em particular, aos serviços de proteção civil nas várias 

regiões do planeta.
50 Disponível  em  http://www.unisdr.org/2005/wcdr/intergover/official-doc/L-

docs/Yokohama-Strategy-English.pdf.
51 Através da Resolução da Assembleia-Geral nº 58/214, de 23 de Dezembro de 2003.
52 Trata-se do documento final da importante Cimeira sobre o Desenvolvimento Sustentável 

(também conhecida por Rio+10), que teve lugar em Joanesburgo, em 2002.
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Em resultado  da dita  Conferência  foi  aprovado o  “Hyogo Framework  for  

Action  2005-2015:  Building  the  Resilience  of  Nations  and  Communities  to  

Disasters”,  mais  conhecido  como  “Quadro  de  Ação  de  Hyogo”53.  Este 

documento sintetiza os principais elementos da estratégia internacional em 

vigor  quanto  à  redução do  risco  de  desastres  naturais.  Trata-se,  pois,  na 

atualidade,  do  documento  de  referência  em  matéria  de  prevenção  e 

gestão de catástrofes, cujos contornos analisaremos em seguida.

Ainda neste âmbito, foi instituída em 2006 a “Global Platform for Disaster Risk  

Reduction”54,  que constitui  um fórum mundial  de discussão,  divulgação e 

partilha de conhecimento  sobre o risco de desastres.  Esta  plataforma de 

diálogo,  que se tem vindo a realizar  de dois  em dois  anos55,  agrega um 

conjunto  muito  alargado  de  intervenientes  –  governos,  agências 

internacionais, organizações não-governamentais, instituições académicas e 

científicas, representantes do setor empresarial – que se reúnem com vista a 

debater as melhores práticas na prevenção e gestão de catástrofes, avaliar 

os  progressos  na  concretização  do  Quadro  de  Ação de  Hyogo,  detetar 

falhas na resposta às situações de emergência e recomendar as estratégias 

mais adequadas para aumentar a resiliência às intempéries. Trata-se de uma 

iniciativa  muito  participada  e  com  grande  projeção,  cujos  encontros 

constituem  sempre  um  momento  alto  em  termos  de  pedagogia,  alerta 

público e consciencialização quanto aos perigos que os desastres naturais 

comportam.

Mas  os  esforços  da  comunidade  internacional  para  lidar  com  as 

adversidades climáticas não se resumem à conceção e implementação de 

uma  estratégia  de  redução  do  risco  de  desastres  naturais.  A  par  das 

iniciativas  relatadas,  tem  vindo  a  desenvolver-se  uma  outra  linha  de 

atuação,  com crescente relevância nos  fora internacionais,  que também 
53 Disponível em http://www.unisdr.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf.
54 Através da Resolução da Assembleia-Geral nº 61/198, de 20 de Dezembro de 2006.
55 Cfr. http://www.preventionweb.net/english/hyogo/GP/.
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visa  preparar  os  países  e  as  comunidades  locais  para  lidarem  com  os 

extremos  meteorológicos.  Referimo-nos  à  temática  da  adaptação  às 

alterações climáticas, que constitui uma das peças fulcrais das negociações 

de alto nível sobre o clima.

Com  efeito,  as  alterações  climáticas  têm  vindo  a  ocupar  um  lugar  de 

grande  destaque  na  agenda  internacional.  E  embora  as  atenções  se 

centrem fundamentalmente no tema da mitigação do aquecimento global, 

por via da redução das emissões de gases com efeito de estufa – domínio 

onde, todavia, ainda não se conseguiu alcançar um acordo satisfatório –, 

certo é que existe todo um outro campo de atuação, que começa a ser 

levado mais a sério, que é o da adaptação às alterações climáticas.

Conscientes de que, ainda que os esforços de mitigação venham a ser bem 

sucedidos, o nível de concentração de CO2 na atmosfera já é de tal ordem 

que haverá sempre uma certa subida das temperaturas médias, os Estados 

(ou  alguns  deles,  pelo  menos)  perceberam  que  têm  de  adaptar-se  à 

inelutável mudança do clima. Esta adaptação implica um conjunto muito 

variado de medidas e políticas que permitam às populações ajustar os seus 

comportamentos,  os  seus  meios  de  subsistência  e,  em  geral,  os  seus 

processos  de vida a um contexto  climático muito  diverso daquele a que 

estavam habituadas. Isto é, o nosso  modus vivendi vai ter de adaptar-se à 

circunstância de um clima em mudança e crescentemente imprevisível.

Ora, uma das facetas em que esta adaptação às alterações climáticas se 

manifesta consiste, precisamente, na necessidade de estarmos preparados 

para  os  cada  vez  mais  frequentes  e  mais  devastadores  extremos 

meteorológicos. A redução das vulnerabilidades, o aumento da resiliência e 

a  prontidão  dos  mecanismos  de  socorro  constituem,  assim,  aspetos 

integrantes de qualquer plano de adaptação às alterações climáticas. Não 

surpreende,  pois,  que  esses  temas  estejam  presentes  nas  cimeiras 
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internacionais, que se realizam todos os anos, sob os auspícios das Nações 

Unidas, acerca da política de combate às alterações climáticas.

Em concreto, uma das principais realizações da 16ª Conferência das Partes 

(COP  16)  da Convenção Quadro  das  Nações Unidas  para as  Alterações 

Climáticas (CQNUAC), que teve lugar em Dezembro de 2010, em Cancun, 

no México, consistiu na aprovação do chamado “Quadro de Adaptação de 

Cancun”  (Cancun Adaptation Framework),  que  detalha  um conjunto  de 

ações que os Estados devem levar a cabo com vista a promover e reforçar a 

adaptação  às  alterações  climáticas  em  curso56.  E  um  dos  aspetos  aí 

mencionados diz respeito, justamente, à prevenção de catástrofes naturais57.

Temos,  assim,  na  cena  internacional  dois  processos  paralelos  que  visam, 

ambos, reforçar a capacidade de resposta aos fenómenos meteorológicos 

extremos:  a redução do risco de desastres  e a adaptação às  alterações 

climáticas. Vejamos cada um deles com mais atenção.

3.1. Redução do risco de desastres

Como referimos  supra,  os esforços internacionais  com vista à redução do 

risco de desastres encontram, atualmente, o seu fundamento no Quadro de 

Ação de Hyogo58.  Aí se definiu como objectivo alcançar, no horizonte de 

uma década (2005-2015), uma redução substancial das perdas decorrentes 

de desastres, quer em termos de vidas humanas, quer no que diz respeito aos 

bens económicos, sociais e ambientais.

56 Sobre o “Quadro de Adaptação de Cancun” e a estrutura institucional mais adequada 
para  coordenar  os  esforços  de adaptação  às  alterações  climáticas,  vd.  SÖNKE KREFT SVEN 
HARMELING (Germanwatch) e SANDEEP CHAMLING RAI (WWF International), Institutions for Adaptation:  
Towards  an  Effective  Multi-Level  Interplay,  June  2011  (disponível  em 
http://www.germanwatch.org/klima/ad-inst.pdf), maxime pp. 14 ss..
57 Cfr.  o  ponto  14.  (e)  dos  Acordos  de  Cancun (Decisão  1/CP.16),  disponíveis  em 

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=4.
58 Ao nível europeu existe também um documento-base sobre a prevenção de desastres. 

Cfr.  Abordagem comunitária sobre a prevenção de catástrofes  naturais  ou provocadas  
pelo  homem,  COM  (2009)82  final,  Bruxelas,  23.2.2009  (disponível  em  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0082:FIN:PT:PDF). 
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Com vista a atingir este desiderato, formularam-se três objetivos estratégicos: 

a)  consideração  do  risco  de  desastre  nas  políticas  de  desenvolvimento 

sustentável e de planeamento, a todos os níveis; b) criação e fortalecimento 

de  instituições,  processos  e  aptidões,  em  especial  ao  nível  local,  que 

contribuam para aumentar  a  resiliência  aos  desastres;  e  c)  incorporação 

sistemática da lógica de redução de riscos na definição dos programas de 

reação de emergência, recuperação e reconstrução das áreas afectadas.

Estes objetivos estratégicos, por sua vez, serão perseguidos através de cinco 

prioridades  de  ação:  i)  garantir  que  a  redução  do  risco  de  desastres  é 

encarada  como  uma  prioridade,  tanto  a  nível  nacional  como  local,  e 

dotada do adequado suporte institucional; ii) identificar, avaliar e monitorizar 

os riscos de desastre, bem como reforçar os mecanismos de alerta precoce; 

iii)  usar  o  conhecimento,  a  inovação  e  a  educação  para  construir  uma 

cultura de segurança e resiliência; iv) reduzir os fatores de risco subjacentes;  

e v) reforçar a preparação para os desastres e assegurar uma capacidade 

de resposta efetiva a todos os níveis.

Cada  uma  destas  grandes  prioridades  foi,  depois,  devidamente 

escalpelizada,  aprofundada  e  detalhada,  decompondo-se  em  múltiplas 

tarefas e medidas concretas. O Quadro de Ação de Hyogo é, no fundo, a 

compilação  dos  diversos  instrumentos  que  enformam  a  política  de 

prevenção e gestão das catástrofes naturais. Seria fastidioso (para além de 

excessivamente  descritivo)  proceder  à  sua análise  exaustiva.  No entanto, 

gostaríamos de salientar  muito  brevemente apenas algumas ideias-chave 

que ressaltam do plano em apreço.

Uma ideia muito  presente  no  Quadro de Ação de Hyogo,  diversas  vezes 

reiterada, é a de que a política de redução do risco de desastres deve ter 

uma  natureza  transversal,  integrando  os  diversos  programas  setoriais  e 

perpassando  os  vários  níveis  de  governo.  Para  além  disso,  o  perigo  de 
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catástrofe  deve  ser  ponderado  em  distintos  momentos  e  atalhado  de 

diferentes formas.

A começar pelo planeamento: um correto ordenamento do território pode 

evitar ou, ao menos, conter os riscos decorrentes de uma elevada exposição 

aos caprichos da natureza; devem, além do mais, ser elaborados mapas de 

risco, que possam ler levados em conta aquando da realização de decisões 

de  investimento;  e  devem estar  disponíveis  com antecedência,  e  ser  do 

conhecimento público, planos de contingência para distintos  cenários de 

catástrofe.

Uma componente decisiva de qualquer estratégia de resposta às catástrofes 

é  a  preparação.  Estando  em  causa  acontecimentos  imprevistos  e 

incontroláveis,  as  comunidades  devem  estar  permanentemente  de 

sobreaviso  e  prontas  a  atuar  caso  o  indesejável  ocorra.  Neste  campo, 

assumem  especial  importância  os  mecanismos  de  alerta  precoce,  a 

formação  das  populações  quanto  aos  comportamentos  e  atitudes  que 

devem adotar na eventualidade de fenómenos extremos e a realização de 

ensaios ou simulações de desastre, com vista a testar e melhorar o grau de 

prontidão dos serviços de socorro e emergência.

Por fim, um aspeto da maior relevância consiste na partilha de informação e 

conhecimento  sobre  o  risco  de  desastres59,  na  comparação  de  diversas 

alternativas de atuação e na divulgação das melhores práticas60, quer em 

termos de prevenção, quer em termos de reação às calamidades naturais.

59 A  título  de  exemplo,  o  Brasil  anunciou  em  Janeiro  de  2012  –  marcando  o  primeiro 
aniversário  dos  gigantescos  deslizamentos  de  terras  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  que 
mataram  900  pessoas  e  provocaram  um  prejuízo  económico  estimado em  mais  de  mil  
milhões de dólares – a abertura de um Centro de Excelência para a Redução do Risco de 
Desastres.
60 Para  uma  análise,  bastante  completa  e  pormenorizada,  de  algumas  políticas  e 

iniciativas concretas de redução do risco de desastres, cfr. UNITED NATIONS,  Living with Risk – A  
global  review  of  disaster  reduction  initiatives,  Geneva,  2004,  disponível  em 
http://www.unisdr.org/files/657_lwr1.pdf.
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Estas distintas  medidas têm vindo a ser executadas, com maior ou menor 

afinco e grau de comprometimento, nas mais variadas regiões do globo61. 

Os resultados são, naturalmente, bastante díspares e dependem de múltiplos 

fatores. Dependem, desde logo, do nível de vulnerabilidade e de exposição 

de  cada  território.  Para  além  disso,  um  aspeto  determinante  na 

implementação da estratégia aqui  sumariamente esboçada é o grau de 

consciencialização e de sensibilidade para a temática e, sobretudo, para os 

perigos dos desastres naturais. Outra questão sempre crítica – e ainda mais 

no atual  contexto de crise económica – é a do financiamento.  De nada 

serve conferir prioridade às políticas de prevenção e gestão de catástrofes 

se essa decisão não for acompanhada dos necessários recursos financeiros. 

E, sobretudo, é preciso disponibilizar o financiamento adequado para auxiliar 

os países menos desenvolvidos (e, em regra, mais vulneráveis) a aumentarem 

a sua resiliência e capacidade de resposta aos fenómenos extremos.

Ainda  assim,  os  progressos  obtidos  até  ao  momento  são,  globalmente, 

encorajadores.  O  mais  recente  balanço  quanto  à  redução  do  risco  de 

desastres,  feito em 2011, concluiu que «nos países que reforçaram os seus 

mecanismos  de  gestão  de  catástrofes  houve  um  efetivo  e  consistente 

declínio  do  risco  de  mortalidade,  pelo  menos  em  consequência  de 

fenómenos meteorológicos extremos. Todavia, há ainda muito a fazer para 

reduzir  as  perdas  económicas  decorrentes  do  rápido  crescimento  do 

património exposto às intempéries»62.

61 Uma  análise  muitíssimo  completa  e  detalhada  dos  esforços  de  concretização  do 
“Quadro de Ação de Hyogo” no continente europeu – com uma avaliação do progresso 
em vários  países,  incluindo Portugal  – pode encontrar-se em  UNISDR / EUR-OPA / GFDRR, 
Implementing the Hyogo Framework for Action in Europe: Advances and Challenges (Report  
for  the  period  2009-2011),  disponível  em 
http://www.unisdr.org/files/19690_hfareportwebfinal.pdf.
62 Cfr.  UNITED NATIONS,  2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: Revealing  

Risk,  Redefining  Development  –  Summary  and  Main  Findings (disponível  em 
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/bgdocs/GAR-
2011/GAR2011_ES_English.pdf), p. 18.
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Entretanto,  o  próprio  Quadro  de  Ação  de  Hyogo foi  já  sujeito  a  uma 

avaliação  intercalar63,  em  2010/2011,  que  constatou  terem-se  verificado 

desenvolvimentos significativos ao nível da redução do risco de desastres e – 

de  forma  bastante  participada,  com  recurso  a  múltiplos  contributos, 

pareceres  e  sugestões  –  identificou  as  principais  áreas  onde  ainda  é 

necessário  intensificar  os  esforços  de  prevenção  e  reforçar  os  meios 

disponíveis para responder às catástrofes.

3.2. Adaptação às alterações climáticas

A adaptação às alterações climáticas parte da constatação de que, por 

mais bem-sucedidas que sejam as tentativas de redução das emissões de 

gases com efeito de estufa (e as expectativas, na atualidade, não são assim 

tão animadoras…), haverá sempre uma inelutável subida das temperaturas 

médias. Nessa medida, a política climática deve tender, não só a evitar as 

consequências  mais  nefastas  e  gravosas  do  aquecimento  global,  mas 

também  a  adaptar  as  nossas  condições  de  vida  a  um  clima  que  será 

inevitavelmente mais quente e mais inconstante.

Em concreto, o objetivo definido a nível internacional quanto à mitigação 

das  emissões  de  gases  com  efeito  de  estufa  consiste  em  limitar  o 

aquecimento do planeta a, no máximo, uma subida média de dois graus 

centígrados face aos níveis pré-industriais.  O que significa que, ainda que 

esse  objetivo  seja  cumprido,  a  mudança  do  clima  será  uma  realidade 

incontornável.  Ora,  à  primeira  vista,  dois  graus  centígrados  pode  não 

parecer  muito.  Mas  os  cientistas  estimam  que  esse  aumento  pode  ter 

implicações  muito  relevantes  ao  nível  do  derretimento  dos  glaciares,  da 

subida  do  nível  médio  das  águas  do  mar,  da  erosão  costeira,  da 

produtividade  das  colheitas  agrícolas,  da  escassez  de  água  potável,  do 

recrudescimento  de  certas  doenças,  do  comportamento  das  espécies 

63 Disponível em http://www.unisdr.org/files/18197_midterm.pdf.
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migratórias... Acresce que a subida, ainda que modesta, das temperaturas 

pode  trazer  consequências  económicas  não  negligenciáveis,  como  por 

exemplo  a  diminuição  do  turismo  nalgumas  estâncias  de  prática  de 

desportos  de inverno (por  falta  de neve)  ou o  decréscimo de produção 

hidrelétrica nalguns rios.

Estes  efeitos  –  inexoráveis  –  das  alterações  climáticas  implicam  uma 

modificação  da  forma  como vivemos,  do  tipo  de  atividades  a  que  nos 

dedicamos, das infraestruturas que construimos, da ocupação que fazemos 

do solo, da energia que consumimos, daquilo que comemos, dos cuidados 

de saúde que temos e até dos locais onde passamos férias. Há, portanto,  

todo um conjunto de mudanças que precisamos de adotar em resultado do 

aquecimento  global.  Daí  que,  quando falamos  de  alterações  climáticas, 

falamos de alterações ao clima, mas também das consequentes alterações 

comportamentais. É justamente a estas últimas que se refere a temática, em 

apreço, da adaptação.

Tal adaptação exige, antes de mais, uma atitude proactiva no sentido de 

nos prepararmos para as transformações – nalguns casos verdadeiramente 

drásticas  e  determinantes  –  do  clima.  Isto  é,  perante  o  aquecimento  do 

planeta não podemos ficar de braços cruzados. São necessárias medidas 

concretas e efetivas de adaptação a um novo paradigma climático. Essas 

medidas  abrangem os  mais  variados  domínios,  podendo assumir  distintas 

configurações:  desde a  mudança de culturas  e  práticas  agrícolas  até  à 

construção de represas, albufeiras ou outras formas de armazenamento de 

água, passando pela vacinação contra novos tipos de vírus e doenças. 

A  adaptação  às  alterações  climáticas  passa  também  por  medidas 

aparentemente  tão  triviais  como  a  salvaguarda  e  reabilitação  dos 

manguezais,  para  defender  as  zonas  litorais.  Ou,  em  países  mais 

desenvolvidos,  a climatização dos  edifícios  (em particular  das  habitações 

das pessoas mais idosas,  que são mais  suscetíveis  às  ondas de calor,  por 
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exemplo). Os sistemas de gestão de cheias e controlo das inundações ou a 

proteção das florestas contra incêndios, embora úteis em qualquer contexto, 

podem também ser vistos como medidas de adaptação a um clima cada 

vez mais imprevisível e extremado. Já para não falar da exigência de maior 

robustez das novas construções, da deslocação de certas infraestruturas e 

equipamentos  situados  em  áreas  de  risco,  da  diversificação  do  mix 

energético, da conservação de habitats e ecossistemas ameaçados e até 

das campanhas de poupança de água…

Enfim, estes  são apenas alguns de entre muitos exemplos de medidas de 

adaptação às alterações climáticas. Como se pode verificar, trata-se de um 

universo  deveras  alargado  e  diversificado,  envolvendo  uma  abordagem 

holística que atravessa múltiplas vertentes da interação entre o Homem e a 

Natureza,  sempre  com  o  fito  de  garantir  condições  de  sobrevivência  e 

prosperidade num contexto climático que vai ser muito diferente daquele 

em que nos  habituámos a viver64.  No fundo,  a  adaptação é um macro-

conceito, bastante abrangente e pluriforme, que serve de fundamento (ou 

de cobertura,  consoante a perspetiva) a um leque muitíssimo variado de 

atuações  que  têm  em  comum  o  facto  de  aumentarem  a  resiliência  às 

alterações  climáticas.  Aliás,  trata-se  de  um  conceito  tão  amplo  e  de 

contornos  tão  difusos  que,  por  vezes,  chega  a  ser  empregue  quase  em 

sinonímia com a ideia de desenvolvimento sustentável.

Como  tal,  torna-se  extraordinariamente  complicado  definir,  em  termos 

rigorosos, o conteúdo e as fronteiras da adaptação às alterações climáticas. 

Por  outras  palavras,  não  é  fácil  perceber  exatamente  até  onde  vai  a 

adaptação, o que é que ela ainda compreende e o que é que já extravasa 

64 Para uma perspetiva  de conjunto sobre os  desafios  que se colocam a propósito  da 
adaptação às alterações climáticas, com diversos estudos de caso e exemplos de iniciativas 
bem  sucedidas,  cfr.  WORLD RESOURCES INSTITUTE (in  collaboration  with  UNITED NATIONS DEVELOPMENT 
PROGRAMME,  UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME,  and  WORLD BANK),  World Resources 2010–2011:  
Decision Making in a Changing Climate — Adaptation Challenges and Choices, Washington 
DC, 2011, disponível em http://pdf.wri.org/world_resources_report_2010-2011.pdf.
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o  seu  âmbito65.  Em  todo  o  caso,  e  não  obstante  estas  dificuldades  de 

delimitação, parece indiscutível que todos os países – e, em particular, os 

mais  vulneráveis  –  devem  levar  a  sério  o  imperativo  de  adaptação, 

começando desde já a preparar-se para as consequências irreversíveis do 

aquecimento global. E uma componente muito importante desse desígnio 

passa por criar as condições necessárias para resistir a um maior número de 

fenómenos meteorológicos extremos e à violência crescente das catástrofes 

climáticas.

Com efeito, de acordo com o livro branco da Comissão Europeia sobre a 

adaptação  às  alterações  climáticas,  «os  fenómenos  climáticos  extremos 

exercem  impactos  económicos  e  sociais  gigantescos.  As  infraestruturas 

(imobiliário, transportes, abastecimento de energia e água) são afetadas, o 

que  coloca  ameaças  concretas  em  zonas  densamente  povoadas.  A 

situação poderá exacerbar-se com a subida do nível  do mar»66.  Assim, «o 

desafio para os decisores  políticos  consiste  em compreender os impactos 

destas alterações climáticas e desenvolver e aplicar políticas tendentes a 

garantir  um nível  máximo de adaptação.  As  estratégias  que incidem na 

gestão e conservação de recursos hídricos,  fundiários e biológicos para a 

manutenção  e  restabelecimento  de  ecossistemas  saudáveis,  funcionais  e 

resistentes às alterações climáticas constituem uma forma de fazer face ao 

impacto,  podendo  contribuir  igualmente  para  a  prevenção  de 

catástrofes»67.

Conclui-se, assim, que a preparação para a inevitabilidade dos fenómenos 

meteorológicos extremos, tentando minimizar a exposição aos elementos e 

aumentar a resiliência aos excessos da natureza, constitui um fator-chave da 

65 O que pode até levar a uma má adaptação (maladaptation). Isto é, a indefinição de 
fronteiras pode ter um efeito pernicioso, correndo-se o risco de, sob o signo da adaptação 
às  alterações  climáticas,  acabarem  por  ser  adotadas  medidas  que,  pelo  contrário, 
aumentam a exposição ou a vulnerabilidade de determinado território.
66 Cfr.  Livro Branco – Adaptação às  alterações climáticas:  para um quadro de acção  

europeu,  COM  (2009)147  final,  Bruxelas,  1.4.2009  (disponível  em  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:PT:PDF), p. 5.
67 Idem, p. 6.
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política de adaptação às alterações climáticas. De facto, antecipando-se 

um  clima  mais  instável  e  mais  desmedido,  uma  estratégia  óbvia  de 

adaptação consiste  em evitar  a ocupação de zonas de risco e reduzir  a 

vulnerabilidade  às  intempéries,  bem  como  em  reforçar  os  meios,  as 

competências  e  o  grau  de  prontidão  para  responder  às  adversidades 

naturais.  Em suma,  a  adaptação às  alterações  climáticas  engloba,  entre 

outras coisas, a prevenção e gestão de extremos meteorológicos68.

Ora, esta matéria assume uma particular importância no que diz respeito aos 

países em desenvolvimento. Como vimos supra, as regiões mais pobres são, 

em  regra,  as  mais  suscetíveis  à  força  devastadora  das  catástrofes.  São, 

portanto,  as  que  mais  necessitam  de  um  plano  integrado,  efetivo  e 

consequente de adaptação à irascibilidade climática. E são aquelas onde 

essa adaptação pode notoriamente fazer a diferença (entre um lamentável 

desastre ou uma autêntica mortandade, por exemplo). Por este motivo, a 

adaptação  às  alterações  climáticas  é  tratada  atualmente,  pelas 

organizações  internacionais  relevantes,  como  uma  peça  fulcral  da 

estratégia  de  desenvolvimento  do  terceiro  mundo  e  um  elemento 

absolutamente crítico para alcançar os  Objetivos de Desenvolvimento do  

Milénio69.

Nestes  termos,  verificamos  que  o  aquecimento  global  suscita  delicados 

problemas de (in)justiça: as emissões de gases com efeito de estufa provêm 

essencialmente do primeiro mundo, mas quem mais sofre os seus impactos 

acaba  por  ser  o  terceiro  mundo.  Assiste-se,  pois,  a  uma  distribuição 

68 Não por acaso, um dos elementos do “Quadro de Adaptação de Cancun” (Cancun 
Adaptation  Framework),  aprovado  na COP 16  da CQNUAC,  realizada em Cancun,  em 
Dezembro de 2010, tem a ver justamente com a redução do risco de desastres naturais. Cfr. 
o ponto 14., alínea (e) dos chamados Acordos de Cancun (mais rigorosamente, da Decisão 
1/CP.16,  disponível  em 
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=4):  «enhancing  climate 
change  related  disaster  risk  reduction  strategies,  taking  into  consideration  the  Hyogo 
Framework for Action, where appropriate».
69 Neste prisma, cfr.  UNDP-UNEP POVERTY-ENVIRONMENT INITIATIVE,  Mainstreaming Climate Change 

Adaptation  into  Development  Planning:  a  Guide  for  Practitioners,  2011,  disponível  em 
http://www.unep.org/pdf/mainstreaming-cc-adaptation-web.pdf.
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assimétrica das causas e dos efeitos das alterações climáticas. E uma forma 

de compensar este desequilíbrio – à luz do princípio das  responsabilidades 

comuns mas diferenciadas – consiste em fazer com que os países do norte 

assumam os encargos da adaptação às alterações climáticas nos países do 

sul.

De  resto,  um  dos  maiores  desafios  que  se  colocam  à  adaptação  é, 

precisamente,  o  do  seu  financiamento.  É  preciso  encontrar  os  recursos 

necessários, num montante bastante avultado, e canalizá-los para a política 

de adaptação, especialmente nos países em desenvolvimento.  Existem já 

alguns  mecanismos  para  o  efeito,  mas  que  se  revelam  insuficientes  e, 

nalguns casos, pouco mais que boas intenções.

Por exemplo, funciona no seio das Nações Unidas, ao abrigo do Protocolo 

de  Quioto,  um  Fundo  de  Adaptação70 –  cujo  dinheiro  provem 

essencialmente  da  consignação  de  uma  pequena  percentagem  das 

receitas  obtidas através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 

bem como de alguma doações – que se destina a financiar  projetos  de 

adaptação em países em vias de desenvolvimento. Também está previsto 

que, na terceira fase do mercado europeu de carbono, a partir de 2013, os 

Estados-Membros utilizem uma parte das receitas dos leilões de licenças de 

emissão em medidas de adaptação, no interior da União ou fora dela71. Para 

além disso, na COP 15 da CQNUAC, realizada em Dezembro de 2009, em 

Copenhaga,  os  países  mais  desenvolvidos  comprometeram-se  a 

disponibilizar  um total  de 30 mil  milhões de dólares  em financiamento  de 

arranque rápido (fast-start  funding),  para o período 2010-2012,  a  distribuir 

equitativamente entre medidas de mitigação e de adaptação, bem como 

a criar um “Fundo Verde de Copenhaga para o Clima”, destinado, entre 

70 Cfr. http://www.adaptation-fund.org/.
71 Cfr. artigo 10.º, n.º 3, alínea a) da Diretiva n.º 2003/87/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho,  de  13  de  Outubro  de  2003,  de  acordo  com  as  alterações  introduzidas  pela 
Diretiva n.º 2009/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009.
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outras  coisas,  a financiar  os  esforços  de adaptação pós-201272.  Contudo, 

nem sempre é fácil – e menos ainda na atual conjuntura – garantir que os 

países ricos cumpram os seus compromissos de cooperação com o mundo 

em  desenvolvimento  (maxime,  no  domínio  ambiental)  e  efetivamente 

disponibilizem as verbas prometidas.

Por fim, colocam-se neste âmbito desafios complexos quanto à governação 

(governance),  quer  dos  fundos,  quer  das  medidas  de adaptação.  Como 

sabemos, a arquitetura institucional e o sistema administrativo nos países em 

desenvolvimento deixam muito a desejar. Na maior parte dos casos, estamos 

a falar de unidades orgânicas muito rudimentais, pouco profissionais e com 

procedimentos arcaicos ou pouco transparentes. Ora, não se pode confiar a 

execução  de  projetos  complexos  de  adaptação  aos  imponderáveis 

meteorológicos, e muito menos a gestão de elevados fluxos financeiros, a 

estruturas  administrativas  desta  natureza.  Pelo  que,  antes  de  financiar 

medidas de adaptação, é preciso ajudar estes países a reformarem as suas 

instituições, robustecerem o seu ordenamento jurídico e melhorarem os seus 

métodos de gestão.

Em  todo  o  caso,  convém  assinalar  que  a  adaptação  às  alterações 

climáticas  não  é  uma  questão  exclusiva  dos  países  em  vias  de 

desenvolvimento. Interessa a todos, também aos países desenvolvidos. Na 

verdade, a ideia de que só os países pobres têm de adaptar-se aos efeitos 

do aquecimento global não passa de um grande equívoco. Como aliás se 

comprova pela tragédia causada pelo furacão Katrina, em 2005, mesmo os 

países mais avançados – como os Estados Unidos da América – não estão 

imunes  nem  protegidos  contra  fenómenos  meteorológicos  raros  e  de 

extrema gravidade, devendo preparar-se para a sua possível (mesmo que 

pouco provável) ocorrência73.
72 Cfr. o ponto 8. do Acordo de Copenhaga (mais rigorosamente, do Projeto de Decisão 

-/CP.15, de que a Conferência das Partes se limitou a tomar devida nota, disponível em 
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf).
73 De resto,  no caso em apreço,  considerando que a cidade de Nova Orleães estava 

construída abaixo do nível médio das águas do mar e numa área sujeita à influência de 
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Um  outro  equívoco  relativamente  comum  consiste  na  ideia  de  que  as 

medidas de adaptação são, necessariamente, medidas reativas. O facto de 

a  adaptação  surgir  normalmente  em  contraponto  à  mitigação  (das 

emissões de gases com efeito de estufa) leva a que se atribua a esta última 

uma  natureza  preventiva  (das  alterações  climáticas)  e  àquela,  em 

consequência, uma natureza reativa. Nada de mais errado, porém. É certo 

que a adaptação consiste numa resposta ao aquecimento global e aos seus 

múltiplos impactos. Mas nem por isso é uma resposta ex post.

A  adaptação  tem  tanto  uma  dimensão  preventiva,  acautelando  as 

mudanças do clima, como uma dimensão reativa, ajustando o nosso modo 

de vida a essas mesmas mudanças74. E, ao contrário do que à primeira vista 

possa parecer,  a dimensão preventiva é  –  como em geral  no  Direito  do 

Ambiente  –  a  prevalecente.  De  facto,  a  maior  parte  das  medidas  de 

adaptação têm caráter  preventivo, visando preparar as  populações e os 

territórios  para os  efeitos  futuros  do aquecimento global.  É  exatamente o 

caso  da  adaptação  aos  fenómenos  meteorológicos  extremos,  que 

maioritariamente opera num momento prévio à ocorrência das calamidades 

climáticas. É sobretudo antes das tempestades ou das ondas de calor que as 

iniciativas  de  adaptação  –  colmatando  as  fragilidades  identificadas  e 

permitindo amortecer os eventuais danos – fazem sentido.

furacões,  a  necessidade  de  construção  ou  reforço  dos  diques  de  defesa  era  de  uma 
evidência atroz. É certo que habitualmente os furacões não atingem o nível mais grave (isto 
é, o grau 5, como foi o caso do Katrina), mas uma correta e plena adaptação aos efeitos 
das alterações climáticas passa por admitir  o improvável, antecipar o imprevisível e estar  
preparado para as hipóteses mais extremas, ainda que remotas. Mais à frente voltaremos ao 
tema.
74 Cfr.  INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION (ISDR),  Strengthening  climate  change 

adaptation  through  effective  disaster  risk  reduction,  Briefing  Note  03  (disponível  em 
http://www.unisdr.org/files/16861_ccbriefingnote3.pdf), em cuja p. 7 se encontra um quadro 
que, justamente, distingue as medidas de adaptação proativa – como a diversificação de 
colheitas agrícolas e atividades económicas, os sistemas de alerta precoce, a contratação 
de  seguros,  o  armazenamento  de água ou  a  irrigação  suplementar  –  das  medidas  de 
adaptação reativa – como a resposta de emergência (primeiros-socorros), a reconstrução 
pós-desastre ou as migrações.
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4. Adaptação aos fenómenos meteorológicos extremos

Como  facilmente  se  depreende  das  explicações  que  antecedem,  existe 

uma significativa convergência  entre  o desígnio  de redução do risco  de 

desastres  e  a  política  de  adaptação  às  alterações  climáticas75.  As 

semelhanças são grandes, quer nos métodos, quer nos fins. Com efeito, tanto 

o roteiro internacional de ação em matéria de desastres como o imperativo 

de adaptação ao aquecimento global coincidem no objetivo de minimizar 

os danos – materiais e humanos – dos extremos meteorológicos. E ambos o 

fazem através de estratégias e opções que, no essencial, como vimos, não 

se distinguem grandemente.

Claro está que a sobreposição entre estas duas vias não é total. Por um lado, 

como sabemos, nem todos os desastres têm origem natural; e, mesmo entre 

os  desastres  naturais,  nem todos  estão  relacionados  com o  clima (basta 

pensar nos sismos ou nos vulcões).  Pelo que, em muitos  casos,  o risco de 

desastres  nada tem  a ver  com o aquecimento  global.  Por  outro  lado,  a 

adaptação às alterações climáticas não se dirige apenas aos fenómenos 

meteorológicos  extremos.  O  aquecimento  global  envolve  uma  série  de 

processos graduais  (por exemplo, o aumento das temperaturas médias,  a 

redução dos índices de precipitação, a subida do nível médio das águas do 

mar),  relativamente  aos  quais  também  são  necessárias  medidas  de 

adaptação.  Nesta  medida,  portanto,  cada  uma  dos  rumos  em  apreço 

mantém a sua autonomia.

Mas há, obviamente, profundas ligações entre eles. Cada vez são mais (e 

mais devastadores) os desastres naturais que surgem em consequência do 

aquecimento global. Nesses casos, a redução do risco de desastres é, em si  

75 Sobre essa convergência, cfr. INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION (ISDR), Strengthening 
climate change adaptation through effective disaster risk reduction,  Briefing Note 03,  cit., 
passim.

No que diz respeito especificamente ao continente europeu, cfr. UNISDR / EUR-OPA / 
COUNCIL OF EUROPE,  Climate Change Adaptation and Disaster  Risk  Reduction in  Europe –  A  
Review  of  Risk  Governance,  June  2011  (disponível  em 
http://www.preventionweb.net/files/submissions/20591_governanceccriskeurope.pdf).
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mesma, uma medida de adaptação,  e vice-versa.  A conjugação destas 

duas  visões  –  que  podemos  designar  por  redução  do  risco  de  desastres 

climáticos ou adaptação aos fenómenos meteorológicos extremos – fornece 

um conjunto de instrumentos aptos a aumentar a resiliência climática e a 

proteger-nos  contra  os  impactos  mais  brutais  e  arrasadores  do  efeito  de 

estufa76.

Trata-se,  com  efeito,  de  um  conjunto de  instrumentos  ou  ferramentas. 

Significa  isto  que  não  há  uma “bala  de  prata”  para  afrontar  o  risco  de 

catástrofes  climáticas.  A  adaptação  aos  fenómenos  meteorológicos 

extremos  é  um  processo.  Um  processo  no  qual  diversos  atores,  com 

diferentes  tarefas  e  responsabilidades  específicas  devem,  em  sucessivas 

etapas,  coordenar  esforços  para:  identificar,  avaliar  e  mapear  fatores  de 

risco;  construir  infraestruturas  mais  resistentes;  segurar  os  bens  e 

equipamentos mais vulneráveis e/ou mais valiosos contra as intempéries; criar 

canais de evacuação rápidos e seguros; educar a população quanto aos 

procedimentos  a  adotar  na  eventualidade  de  um  desastre;  agilizar  os 

sistemas de pronto-socorro e melhorar a resposta de emergência; garantir o 

abastecimento  de  água,  comida  e  energia;  obter  o  financiamento 

necessário à reconstrução…

Há quem inclusivamente se refira, neste contexto, a um “ciclo de gestão dos 

desastres”  (disaster  management  cycle),  composto  por  quatro  fases 

consecutivas:  prevenção,  preparação,  reação e  reabilitação.  Sendo que 

em  cada  um  destes  momentos  há  um  conjunto  específico  de  ações  a 

desencadear.

Começando pela  prevenção, não se trata – como já tivemos ocasião de 

explicar – de prevenir a ocorrência do evento meteorológico propriamente 

dito. Do que se trata, sim, é de prevenir o risco de uma catástrofe, o que 

76 Cfr. STRENGHTENING CLIMATE RESILIENCE (SCR), Climate Smart Disaster Risk Management, disponível 
em http://community.eldis.org/.59e0d267/SCR%20DRM.pdf.
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depende  não  só  das  fúrias  do  clima,  mas  também  da  exposição  e  da 

vulnerabilidade  a  essas  fúrias.  Assim,  o  objetivo  é  reduzir  ao  mínimo  a 

possibilidade de ocorrência, não da tormenta em si,  mas dos danos dela 

advenientes. E há muitas coisas que podem ser feitas, numa fase inicial, para 

atingir  esse  objetivo.  Um  correto  planeamento  territorial  e  uma  férrea 

disciplina da ocupação do solo podem revelar-se instrumentos  altamente 

eficazes,  evitando  consequências  desastrosas.  No  mesmo  sentido,  a 

aprovação  de  regras  de  construção  mais  exigentes  poderá  impedir  o 

colapso dos edifícios e, assim, evitar muitas mortes. Deve ainda referir-se a 

avaliação  prévia  de  impacte  ambiental  de  algumas  infraestruturas, 

impedindo a sua localização em zonas de risco ou impondo medidas de 

compensação que reforcem o grau de segurança face às tempestades, por 

exemplo.

No entanto, este tipo de prevenção não chega. Porque as calamidades são 

imprevisíveis  e  incontroláveis,  temos  de  estar  permanentemente  de 

sobreaviso e prontos a agir quando o inesperado acontece. A preparação 

é,  assim,  uma  dimensão  fundamental  e  característica  dos  planos  de 

redução  do  risco  climático.  Entre  as  iniciativas  de  preparação  para  os 

extremos meteorológicos contam-se a instalação de mecanismos de alerta 

precoce (fazendo uso de estações meteorológicas, observações espaciais, 

sensores remotos, sistemas de informação geográfica, modelos matemáticos 

de previsão, sistemas de alarme, etc.)77, a realização de ensaios e simulações 

de desastre,  a criação de salas  de crise  ou a elaboração de planos  de 

contingência. A preparação para as aleatoriedades climáticas passa ainda 

por  haver  hospitais  seguros  e  espaços  de  acolhimento  resistentes  aos 

desastres, mecanismos de redundância e soluções de recurso a adotar em 

caso de falha de equipamentos estratégicos.

77 Veja-se, a este propósito, um interessante e bastante informativo relatório da Federação 
Internacional de Topógrafos sobre a gestão do risco de desastres: FIG WORKING GROUP 8.4, The 
Contribution of the Surveying Profession to Disaster Risk Management , FIG Publication no 38, 
2006, disponível em http://www.fig.net/pub/figpub/pub38/pub38_screen.pdf.
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Em  todo  o  caso,  por  mais  preparado  e  vigilante  que  um  país  ou  uma 

comunidade local possa estar, uma catástrofe é sempre um acontecimento 

imprevisto e desestabilizador, que causa surpresa – quando não choque – e 

sofrimento.  Os  fenómenos  meteorológicos  extremos  são,  por  definição, 

inesperados, súbitos e altamente destrutivos, exigindo uma reação rápida e 

efetiva. Sempre que seja necessário proceder à evacuação compulsória de 

uma zona em perigo, a ordem deve ser dada o mais cedo possível  e as 

autoridades  devem  disponibilizar  meios  de  transporte  e  alojamento 

temporário para todos aqueles que precisem. As equipas de proteção civil e 

primeiros-socorros  devem  ser  imediatamente  mobilizadas.  E  as  ofertas  de 

auxílio  externo  ou  de  assistência  internacional  devem  ser  formuladas  e 

colocadas no terreno no mais curto lapso de tempo.

A  reabilitação inicia-se  assim que a catástrofe  passa e  as  operações  de 

emergência são dadas por concluídas.  Sabemos bem que os fenómenos 

meteorológicos extremos deixam atrás  de si  um rasto  de destruição.  Será 

necessário,  pois,  proceder  à  reconstrução  dos  edifícios  e  equipamentos 

afetados,  restabelecer  vias  de  comunicação  e  redes  de  água,  energia, 

telecomunicações, etc., bem como, nalguns casos, realojar definitivamente 

a população (ou partes  dela).  Tudo isto requer,  por sua vez, um elevado 

esforço  financeiro  –  que,  pelo  menos  no  caso  dos  países  em  vias  de 

desenvolvimento, deverá ser apoiado pela comunidade internacional.

Na fase pós-catástrofe podem ainda levantar-se questões relacionadas com 

o apuramento de responsabilidades. No entanto, porque estamos a falar de 

fenómenos de origem natural ou fortuita e, em regra, imprevisíveis, o instituto 

da responsabilidade civil  não  será  facilmente  mobilizável78.  Não  quer  isto 

dizer  que  não  possa  haver,  de  todo,  responsabilização  pelos  danos 

decorrentes  das  calamidades  naturais.  Podem  eventualmente  apurar-se 
78 Sobre as dificuldades (tanto teórico-conceptuais, como práticas) de responsabilização 

internacional  dos Estados pelos danos decorrentes de catástrofes  ecológicas, cfr.  MONIQUE 
CHEMILLIER-GENDREAU,  “Les  catastrophes  écologiques  et  le  Droit  International”,  in  JEAN-MARC 
LAVIEILLE/JULIEN BÉTAILLE/MICHEL PRIEUR (direction),  Les catastrophes écologiques et le droit: échecs  
du droit, appels au droit, Bruylant, Bruxelles, 2012, pp. 95 a 104.
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situações de responsabilidade por omissão de deveres de prevenção ou de 

vigilância. Mas, em qualquer caso, a imputação subjetiva dos danos é mais 

difícil no caso de eles terem resultado de um fenómeno meteorológico ou de 

um comportamento anormal do clima.

Um  desafio  complexo  ao  longo  das  várias  fases  aqui  descritas  é  a 

coordenação dos diversos intervenientes, a opção entre distintas estratégias 

de atuação, a mobilização dos meios necessários no timing mais adequado, 

o aproveitamento das ofertas de assistência externa, enfim, tudo aquilo que 

podemos designar  globalmente  por  governação do risco de catástrofe79. 

Governação  essa  que,  cada  vez  mais,  deixa  de  ser  uma  questão 

meramente técnica ou burocrática, para passar a ser uma questão política. 

E  uma  questão  política  que,  com  o  intensificar  dos  fenómenos 

meteorológicos  extremos,  irá  progressivamente  adquirir  uma  maior 

centralidade.

Voltar ao início do texto

79 Sobre a regulação do risco de catástrofe, ainda que tomando por base essencialmente 
incidentes de origem humana, cfr.  ERIC POGUE, “The catastrophe model of risk regulation and 
the regulatory legacy of Three Mile Island and Love Canal”, in Penn State Environmental Law  
Review, Spring 2007, pp. 463 ss..
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CATÁSTROFES NATURAIS E SEGUROS1

Margarida Lima Rego 
Professora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

 Rute Carvalho da Silva
Advogada

1. Introdução ao fenómeno dos seguros

A atividade seguradora é, na essência, uma atividade de gestão de riscos. O 

risco é, por sua vez,  o elemento nuclear do contrato de seguro. Como é 

habitual  dizer-se, não há seguro sem risco2.  Os mecanismos de gestão de 

riscos podem distinguir-se, quanto ao fim, consoante visem (i) evitar os riscos; 

(ii)  prevenir  a  sua  verificação;  (iii)  minimizar  as  consequências  da  sua 

verificação;  ou  (iv)  proporcionar  os  meios  para  fazer  face  a  essas 

consequências.  Exemplificando, um Estado procura evitar  o risco de uma 

explosão nuclear  quando veda,  por  completo,  a  exploração de energia 

nuclear no seu território. Na medida em que a autorize, embora sujeitando-a 

ao cumprimento de apertadas regras de segurança, já admite correr esse 

risco,  centrando  os  seus  esforços  na  prevenção  da  ocorrência  de  uma 

explosão nuclear  e na minimização dos efeitos  nocivos de uma eventual 

explosão.  Finalmente,  há que assegurar  a disponibilidade dos  meios para 

ultrapassar os efeitos nocivos da explosão. Os seguros são, possivelmente, o 

1 Este  texto,  que  serviu  de  base  à  intervenção  de  uma  das  autoras  na  conferência 
Catástrofes  Naturais  –  Una  realidade  multidimensional,  em  24  de  outubro  de  2012, 
corresponde  a  uma  versão  abreviada  do  capítulo,  com  o  título  «Os  seguros  de  riscos 
catastróficos»,  da  obra  coletiva  Direito(s)  das  catástrofes  naturais,  coord.  Carla  Amado 
Gomes, Almedina 2012, pp. 269-322.
2 Este tema foi desenvolvido em Margarida LIMA REGO, Contrato de seguro e terceiros. Estudo 

de direito civil, Coimbra 2010, pp. 67 ss (cap. 2).
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mecanismo de gestão de riscos economicamente mais eficaz, de entre os 

destinados a proporcionar os meios para fazer face às consequências da 

verificação dos riscos.

A  principal  vantagem  da  atividade  seguradora  em  relação  aos  outros 

setores da economia reside na circunstância de esta proporcionar aos seus 

clientes a satisfação de uma necessidade eventual  a custo certo  parcial. 

Para  esse  efeito,  a  atividade  seguradora  recorre  a  um  ato  jurídico:  o 

contrato de seguro.

Uma das autoras deste artigo ensaiou noutra sede uma descrição do seguro 

como o  contrato  pelo qual  uma parte,  mediante retribuição, suporta um 

risco  económico  da  outra  parte  ou  de  terceiro,  obrigando-se  a  dotar  a 

contraparte ou o terceiro dos meios adequados à supressão ou atenuação 

de  consequências  negativas  reais  ou  potenciais  da  verificação  de  um 

determinado facto3.

A retribuição, a que usa chamar-se «prémio»4, é um custo certo do tomador 

do seguro5.  É  um custo  parcial  na medida em que,  como é próprio  dos 

contratos aleatórios, embora exista a possibilidade de o risco não se verificar 

durante a vigência do contrato e de, consequentemente, o segurador nada 

desembolsar, na eventualidade de se verificar o risco seguro – verificação a 

que  usa  chamar-se  «sinistro»6 –  o  segurador  poderá  ter  de  desembolsar 

quantias muitíssimo superiores ao prémio7.

3 Margarida LIMA REGO, cit. supra n. 2, p. 66.
4 Cfr. o art. 51.º da lei do contrato de seguro, aprovada pelo DL n.º 72/2008, de 16 de Abril  

(adiante «LCS»). Sobre o prémio, cfr. Margarida LIMA REGO, «O prémio», em Temas de direito 
dos seguros. A propósito da nova lei do contrato de seguro, Almedina 2012 (no prelo).
5 Art. 18.º/d) LCS.
6 Art. 99.º LCS.
7 O seguro é um contrato aleatório, não por lidar com um risco anterior e independente do 

contrato, mas por criar uma álea intrínseca ao contrato. Cfr. Margarida LIMA REGO, cit. supra n. 
2, pp. 392 ss e pp. 461 ss (caps 5.2 e 5. 4. 2).

voltar ao índice



Catástrofes Naturais: uma realidade multidimensional 167

A possibilidade de a indústria seguradora oferecer ao mercado este serviço, 

de cobertura ou suportação de um risco a troco de uma retribuição em 

regra muito inferior ao que o segurador terá de desembolsar em caso de 

sinistro,  tem na sua base a chamada lei  dos grandes números – princípio 

geral  da  matemática,  e  mais  especificamente  da  probabilidade  e  da 

estatística, segundo o qual a frequência de determinados resultados tende a 

estabilizar com o aumento do número de casos observados, aproximando-se 

cada vez mais dos valores previstos8.

Dada a lei dos grandes números, a exposição do segurador ao risco – o grau 

de indeterminabilidade do resultado agregado do risco individual de todos 

os indivíduos por este segurados – é inferior à soma das exposições ao risco 

de todos eles – o grau de indeterminabilidade de cada um dos resultados 

contemplados. Mais precisamente,  permanecendo iguais  todos os demais 

fatores,  a  volatilidade  ou  variabilidade  do  resultado  previsto,  e 

consequentemente  a  exposição  do  segurador  ao  risco,  variam  numa 

proporção inversa à raiz quadrada do fator do aumento do número total de 

casos observados, ou seja, a percentagem da variabilidade diminui, embora 

lentamente, à medida a que aumenta o número de casos observados. 

Com o aumento do número de casos observados, embora aumente o total 

absoluto da perda estimada, diminui em simultâneo a margem de erro9, o 

que otimiza a utilização dos recursos financeiros do segurador, permitindo-lhe 

reservar para futuros pagamentos um montante de liquidez mais aproximado 

do valor que irá, efetivamente, ter de desembolsar. A natureza socialmente 

positiva do seguro reside, precisamente,  na circunstância de a poupança 

que um segurador precisa de realizar para fazer face a todos os sinistros ser 

muito  inferior  à  soma  das  quantias  que  cada  um  dos  seus  segurados, 

individualmente,  teria  de  poupar  para  o  mesmo  efeito.  O  fenómeno  da 
8 Cfr. J. S.  TRIESCHMANN, S. G.  GUSTAVSON,  Risk management & insurance, 9.ª ed., Cincinnati OH 

1995, pp. 35-36; e R. I. MEHR, E. CAMMACK, Principles of insurance, 7.ª ed., Homewood IL, 1980, p. 
19.
9 Cfr. um maior desenvolvimento do tema em Margarida Lima Rego, cit. supra n. 2, pp. 130 

ss (cap. 2.3.1).
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mutualização, ou compensação dos riscos no seio de uma coletividade, leva 

a que este seja um caso em que o todo é bem menor do que a soma das 

suas  partes.  É  esta  a  raiz  da  natureza  socialmente  positiva  da  atividade 

seguradora, que a afasta, designadamente,  de outras atividades assentes 

em contratos aleatórios, tais como os de jogo e aposta.

A lei dos grandes números só funciona se os riscos forem «agregáveis». Até 

não há muito tempo, era corrente a afirmação, nos manuais de economia 

dos  seguros,  de  que  só  seriam  agregáveis  os  riscos  que  fossem 

simultaneamente  (i)  homogéneos  e  (ii)  independentes10.  Atualmente  esta 

afirmação já não colhe e neste momento, há antes quem sustente que os 

riscos são seguráveis quando forem… seguráveis. A questão deixaria de ser 

analisada em abstrato e passaria a ser tratada com base na experiência 

prática, sendo a segurabilidade de um risco aferida unicamente em função 

da resposta dada pelo mercado a uma procura de seguros para cobertura 

desse risco. Segundo esse critério, os riscos seriam seguráveis quando a sua 

transferência no mercado privado dos seguros possa organizar-se de modo a 

fornecer a um potencial tomador a cobertura de que precisa11. No entanto, 

aquela continua a ser uma importante premissa da atividade seguradora: a 

homogeneidade e independência dos riscos são hoje tidas por elementos 

ideais  da segurabilidade dos  riscos,  sem que a falta  de um deles  ou de 

ambos lhes retire, necessariamente, a segurabilidade12.

Mais  do que a mensurabilidade, ao segurador interessará normalmente a 

prévia  existência de medições.  Isto  pressupõe a existência  de uma base 

suficientemente  alargada  de  casos  homogéneos  e  independentes 

observados.  Para  serem  comparáveis,  os  casos  deverão  apresentar 

suficientes  pontos  de  contacto  entre  si,  o  que  não  carece  de  ulteriores 

10  Cfr. R. I. MEHR,  E. CAMMACK, cit. supra, n. 8, pp. 32-33; D. L. BICKELHAUPT, General insurance, 
11.ª  ed.,  Homewood IL,  1983,  p.  13;  e G. L.  HEAD,   M. W.  ELLIOT, J.  D.  BLINN,  Essentials of  risk  
financing, I, 2.ª ed., Malvern, 1993, pp. 171-172.
11  Neste sentido, C. COURBAGE,  P. M. LIEDTKE, Insurability, p. 228.
12  E. J. VAUGHAN/ T. M. VAUGHAN, Fundamentals of risk and insurance, 10.ª ed., Nova Iorque, 

2007, pp. 41-42; e J. S. TRIESCHMANN,  S. G. GUSTAVSON, cit. supra n. 8, pp. 35-36.
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explicações,  e  não  deverão  estar  causalmente  relacionados  uns  com os 

outros, ou seja, não deverão depender da ocorrência uns dos outros ou de 

um mesmo facto.  Esta,  uma decorrência do princípio da diversificação – 

princípio geral  da economia cuja  importância  atravessa as  fronteiras  das 

diversas áreas do sistema financeiro. 

2. A cobertura de riscos catastróficos: um desafio

A explicação que antecede é importante para a compreensão de algumas 

das  dificuldades  que  a  indústria  seguradora  enfrenta  quando  se  propõe 

segurar riscos «catastróficos». 

Os riscos catastróficos, como riscos que são, são o resultado de um juízo de 

risco13. Este é, antes de mais, um juízo probabilístico, na medida em que em 

toda a identificação de um risco está presente, necessariamente, uma ideia 

de «possibilidade», numa noção restrita em que esta é, não apenas o oposto 

de impossibilidade, mas também o oposto de necessidade. Recorrendo a 

linguagem matemática: no sentido em que o termo «possibilidade» é aqui 

utilizado,  possibilidade  é  toda  a  probabilidade  situada  entre  0 

(impossibilidade) e 1 (certeza)14. 

Temos, então, que em todo o juízo de risco, há um apontar de dedo a uma 

incerteza,  que,  no  caso  dos  riscos  que  serão  cobertos  por  contratos  de 

seguro,  será  uma  incerteza  quanto  (i)  à  ocorrência  do  sinistro;  (ii)  ao 

momento  de  ocorrência  do  sinistro;  e/ou  (iii)  à  magnitude  das 

consequências da ocorrência do sinistro. É o elemento descritivo do risco, 

resultado de um juízo de risco.

13  A caracterização dos juízos de risco e do fenómeno do risco, e a identificação das 
características dos riscos de seguro, é um tema desenvolvido por Margarida  LIMA REGO, cit. 
supra n. 2, pp. 67 ss (cap. 2).
14  Cfr.  M. DREHER,  Die Versicherung als  Rechtsprodukt. Die Privatversicherung und ihre  

rechtliche Gestaltung, Tubinga, 1991, p. 36; e H.  MÖLLER, «Moderne Theorien zum Begriff der 
Versicherung und des Versicherungsvertrages» (1962) 51 ZVersWiss 269-289, p. 276.
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Para além do elemento descritivo, temos ainda o elemento normativo do 

risco: o «desvalor» que o sujeito do juízo de risco necessariamente associa a 

esse  resultado.  O resultado  deverá  ter  um impacto  negativo  na  vida do 

sujeito de risco, só assim se podendo qualificar uma qualquer incerteza como 

um risco.

Em suma, o risco é o resultado de um juízo metajurídico, exógeno e anterior 

ao contrato de seguro, identificador de uma possibilidade negativamente 

valorada pelo respetivo sujeito. Há que atentar agora nas características que 

o resultado de um juízo de risco tem de reunir para que o seu sujeito possa 

qualificá-lo como um risco «catastrófico».

Para definir risco catastrófico, ou mesmo catástrofe, a indústria seguradora 

recorre  às  suas  próprias  definições  de  «catástrofe».  Segundo o  Insurance 

Information Institute,  uma catástrofe  é um desastre,  de origem natural  ou 

humana, com um potencial causador de danos em bens seguros cujo valor 

global  ultrapasse  uma  determinada  fasquia,  que  atualmente  a  indústria 

norte-americana fixa em vinte e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos 

da América (USD 25.000.000,00)15. 

Nos seguros de riscos catastróficos, não é invulgar encontrar a estipulação 

de que um dado evento só corresponderá a um sinistro, ou seja só estará 

coberto pelo seguro, se for oficialmente qualificado como uma catástrofe 

pela autoridade competente no ordenamento jurídico em causa – alguns 

contratos de seguros que asseguram a cobertura de eventos catastróficos 

apenas desencadeiam o pagamento de indemnização aos segurados no 

momento em que a entidade soberana desse mesmo país declara o evento 

registado como sendo uma catástrofe16.

15  Definição do INSURANCE INFORMATION INSTITUTE, «Catastrophes: insurance issues», setembro de 
2011,  p.  1,  disponível  em  http://www.iii.org/media/hottopics/insurance/catastrophes/.  O 
Insurance Information Institute (www.iii.org) foi criado há cerca de meia centena de anos 
por  um  conjunto  de  seguradores  norte-americanos  e  tem  por  missão  «promover  a 
compreensão pública dos seguros – o que fazem e como funcionam».
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Se  não  existe  uma  definição  unívoca  e  universal  de  «catástrofe»,  muito 

menos podemos contar com uma classificação unânime das várias espécies 

de  catástrofes.  No  entanto,  para  os  nossos  propósitos  importa  apenas 

identificar os principais riscos que podem estar em causa quando se fala em 

segurar «riscos catastróficos».

A generalidade das classificações de riscos catastróficos divide-os, antes de 

mais, em função da sua origem natural ou humana, embora com a ressalva 

de que nem sempre é clara a fronteira entre as catástrofes de origem natural 

e de origem humana. 

Há duas características comuns aos riscos catastróficos que são de especial 

importância para a indústria seguradora: estes  riscos são, tipicamente,  de 

frequência reduzida e são riscos de elevada magnitude. Interessa, pois, para 

a qualificação de um risco como catastrófico, que o evento contemplado 

seja suscetível de causar danos avultados, não se exigindo, naturalmente, 

que tais danos venham a verificar-se. O juízo de risco é sempre um juízo de 

prognose, um juízo dirigido para o futuro17.

A  primeira  característica  dificulta  a  reunião  de  dados  suscetíveis  de 

proporcionar à indústria seguradora uma base sólida para a formulação dos 

seus  cálculos.  Sem  uma  base  suficientemente  alargada  de  casos 

homogéneos  e  independentes  observados,  podemos  afirmar  ainda  hoje, 

sem receio de errar, que aumenta em muito a complexidade da medição 

deste risco, na medida em que os instrumentos de que a ciência atuarial se 

tem tradicionalmente socorrido para avaliar  os  riscos  ditos  «normais»,  que 

serão aqueles em relação aos quais dispomos de uma base suficientemente 

alargada  de  casos  homogéneos  e  independentes  observados,  são 

16  S.  MUTENGA,  S.  K.  STAIKOURAS,  «The theory of  catastrophic  risk  financing: a look at  the 
instruments that might transform the insurance industry» (2007) 32 Geneva Papers on Risk and 
Insurance 222-245, a p. 223.
17  Cfr. Margarida LIMA REGO, cit. supra n. 2, pp. 118 ss (cap. 2.2.4.).
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inutilizáveis na avaliação de riscos catastróficos18. Em suma, não se prevê a 

ocorrência de catástrofes  com a mesma facilidade com que se prevê a 

ocorrência  de  acidentes  de  viação  –  falamos,  bem  se  vê,  de  previsões 

numéricas, abstratas, e não da previsão da concreta ocorrência de cada 

um desses acidentes de viação.

A segunda característica comum aos riscos catastróficos constitui um outro 

obstáculo  à  sua  segurabilidade,  desta  feita  devido  à  necessidade  de 

assegurar  a  capacidade  financeira  do  segurador  para  fazer  face  às 

consequências  da sua verificação.  Pela  mutualidade,  princípio  basilar  da 

atividade seguradora,  muitos  pagam um pouco – os  prémios – para que 

alguns venham a receber muito – as indemnizações19.  Para tanto, há que 

diversificar.  Nos seguros de riscos catastróficos o que aconteceria, sem as 

devidas cautelas, seria algo de bem diferente: atendendo à sua frequência 

reduzida,  haveria  vários  anos  em  que  o  segurador,  com  toda  a 

probabilidade, receberia os prémios de todos os seus clientes sem nada ter 

de  desembolsar.  A  certa  altura,  dar-se-ia  a  catástrofe.  Nesse  momento, 

todos,  ou uma boa parte  dos  seus  segurados  viriam bater-lhe à porta.  A 

indústria seguradora não lida facilmente com estes casos de tudo ou nada.

Esta segunda característica tem vindo a ganhar peso, ao longo dos últimos 

séculos. De um modo geral, um pouco por todo o mundo os grandes centros 

urbanos  têm  vindo  a  registar  um  aumento  da  densidade  populacional. 

Quanto maior a densidade populacional de uma dada localidade, maior o 

potencial causador de danos de uma catástrofe, seja ela de origem natural 

ou humana. A situação agrava-se quando tais  movimentos  demográficos 
18  E. BANKS, Catastrophic risk analysis and management, Chichester 2005,, p. 6. Cfr. ainda 

A.  Monti,  «Climate  change  and  weather-related  disasters:  what  role  for  insurance, 
reinsurance  and  financial  sectors?»  (2009)  15  Hastings  West-Northwest  Journal  of  
Environmental Law & Policy 151-172, maxime pp. 158-170.
19  Na  base  do  seguro  mantém-se  o  princípio  de  que  «[p]ela  mutualidade,  muitos 

pagam  os  prémios  estabelecidos  para  que  somente  alguns sejam  indemnizados  dos 
prejuízos que sofrerem» - P. MARTINEZ, Teoria e prática dos seguros, Lisboa 1953, p. 13. Cfr. ainda 
MOITINHO DE ALMEIDA, O contrato de seguro no direito português e comparado, Lisboa 1971, pp. 
199-204; e P.  PICARD, «Risques d’assurance et risques finenciers» (2005) 80 Revue d’Economie 
Financière 15-25, p. 16.
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têm como destino, muitas vezes, zonas geográficas especialmente perigosas, 

como  determinadas  zonas  costeiras.  De  resto,  o  progresso  tecnológico 

também  contribui  para  aumentar  o  potencial  causador  de  danos  dos 

eventos catastróficos, ao colocar ao serviço da humanidade técnicas que, 

embora mais eficientes de um ponto de vista estritamente económico, vão 

originando riscos para as populações envolventes  de uma dimensão sem 

precedentes20.

Os seguradores podem limitar a sua exposição ao risco em cada um dos 

contratos que celebram com os seus clientes. Fazem-no, designadamente, 

ao fixar, em tais contratos, o montante correspondente ao «capital seguro»: 

uma cláusula delimitadora do risco coberto pelo contrato de seguro.

Os seguradores já não podem limitar, em cada um os contratos de seguro 

que  celebram,  a  sua  exposição  resultante  do  conjunto  dos  riscos  por  si 

assumidos. Ou seja, se podem assegurar, contratualmente, que num dado 

ano  não  pagam  a  um  dado  segurado  mais  do  que  x,  já  não  podem 

estipular,  nos  seus  contratos  com os  clientes,  que,  se  num  dado  ano  os 

pedidos de indemnizações que lhe forem apresentados excederem, no seu 

conjunto, o montante y, o segurador deixará de satisfazer eventuais pedidos 

desse ou de outros segurados21.

A estas dificuldades poder-se-á acrescentar uma outra: a análise estatística 

permite  concluir  que  as  pessoas  têm,  comparativamente,  muito  pouca 

aversão aos riscos de frequência reduzida. 

A  perceção  dos  riscos  desempenha  um  importante  papel  no 

desenvolvimento  dos  mecanismos  de  gestão  de  riscos  em  geral,  e  da 

20  H. D.  SKIPPER,  W. J. KWON,  Risk management and insurance. Perspectives in a global  
economy, Malden MA 2007, pp. 110-113 e 128. Cfr. ainda, do Centre for Global Dialogue da 
Swiss Re, «Integrative Risk Management: Advanced Disaster Recovery» (2010) Risk Dialogue 
Series,  ficheiro  electrónico  disponível  em 
http://media.cgd.swissre.com/documents/Risk_Dialogue_Series_IRM_Jun2010.pdf, a p. 59.
21  Veremos, no entanto, que nalgumas circunstâncias os seguradores podem fazê-lo, 

embora essas  circunstâncias  não existam ainda no nosso  ordenamento.  Cfr.  infra,  neste 
texto, a partir do ponto 6.
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atividade  seguradora  em  particular.  A  perceção  que  se  tem  da 

probabilidade da ocorrência do resultado contemplado e/ou da magnitude 

das suas potenciais consequências não poderá tê-las por tão reduzidas que 

não suscitem ao sujeito em causa uma suficiente aversão ao risco, pois só 

então ele contratará um seguro. 

Inversamente, só quando a probabilidade do resultado não for demasiado 

elevada  será  o  seguro  efetivamente  contratado,  visto  que,  em  caso 

contrário, este seria demasiado caro22. Aliás, a necessária preexistência de 

um sentimento  de  aversão  ao  risco  suficientemente  forte  para  motivar  o 

sujeito à contratação do seguro vem reforçar, do ponto de vista económico, 

a conclusão jurídica de que, para haver risco, como elemento constitutivo 

do  contrato  de  seguro,  é  essencial  a  valorização  negativa  do  resultado 

contemplado – o desvalor, elemento normativo do conceito de risco23.

O filtro acima referido só funciona, no plano dos indivíduos, se estiver em 

causa a celebração de um seguro voluntário. Com efeito, o Estado pode 

impor a um determinado conjunto de indivíduos a celebração de um seguro 

com uma dada cobertura. Na maioria dos casos, a constituição de deveres 

de segurar ocorre, não por um qualquer impulso paternalista, que vise impor 

aos  próprios  uma  proteção  independentemente  dos  juízos  que  possam 

eventualmente formular sobre a sua conveniência, mas para proteção de 

22  Cfr. J. S.  TRIESCHMANN, S. G.  GUSTAVSON, cit.  supra n. 8, p. 74; e R. I.  MEHR, E.  CAMMACK, cit. 
supra n. 8, p. 33. Entre os juristas, cfr., por todos, M.  HENSSLER,  Risiko als Vertragsgegenstand, 
Tubinga, 1994, p. 249. 
23  M. HENSSLER,  cit.  supra n. 22, p. 244, observa que muitas pessoas chegam a pagar, 

como  entrada  num  jogo  ou  como  prémio  de  um  seguro,  o  dobro  da  esperança 
matemática do risco em causa. No caso do jogo, diz-se que são atreitos ao risco. No caso 
do seguro, que são avessos ao risco. Isto explica-se porque a utilidade do seguro para cada 
pessoa se avalia de forma distinta do mero cálculo da esperança matemática do risco. 

Sobre  o  conceito  de  aversão  ao  risco,  cfr.  S.  O.  HANSSON,  «Risk»  em  The  Stanford 
Encyclopedia  of  Philosophy  (Fall  2011  Edition),  Edward  N.  Zalta  (ed.),  URL  = 
http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/risk/, s. 6. De acordo com este autor, uma 
pessoa é avessa ao risco se prefere um resultado certo a um resultado arriscado com a 
mesma  utilidade  esperada  (que  é  um  valor  distinto  da  mais  imediata  esperança 
matemática).  O grau de aversão ao risco pode medir-se pela disponibilidade do sujeito 
para pagar, ou para aceitar uma utilidade esperada mais baixa, por forma a evitar um risco.  
Com  base  nesta  ideia,  foram  desenvolvidas  duas  fórmulas  para  medir  os  coeficientes 
absolutos e relativos de aversão ao risco, a que passou a chamar-se medidas Arrow-Pratt 
(em homenagem aos economistas americanos que as desenvolveram).
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terceiros.  No  seguro  de  incêndio,  para  proteger  os  condóminos  uns  dos 

outros.  Nos  seguros  de  responsabilidade  civil,  onde  se  radica  a  grande 

maioria dos seguros obrigatórios, para proteção dos lesados24. 

Se o propósito subjacente a uma dada intervenção legislativa for antes o de 

assegurar uma cobertura adequada de riscos à partida pouco dispersos, ou 

de  frequência  reduzida,  e  nessa  medida  com  uma  probabilidade  pelo 

menos sentida como remota – demasiado remota para que a cobertura seja 

voluntariamente subscrita por um número significativo de pessoas – mas de 

consequências potencialmente avassaladoras,  como sucede muitas  vezes 

com os riscos catastróficos, em lugar da constituição, na esfera dos próprios 

sujeitos  do  risco,  de  um  dever  de  segurar,  pode  antes  impor-se  aos 

seguradores a cobertura desse risco no seio de um seguro facultativo mais 

amplo,  aproveitando  da  circunstância  de  ser  muito  disseminada,  no 

mercado, a contratação desse seguro facultativo. O processo é utilizado, 

designadamente,  na Bélgica,  para os  riscos de atentados  terroristas  e de 

catástrofes naturais,  cuja cobertura se encontra obrigatoriamente incluída 

no seguro de incêndio desde 198825.

3. A fuga aos riscos catastróficos: o recurso à técnica das exclusões

Quando  a  matéria  é  regida  pelo  princípio  da  liberdade  contratual,  as 

particularidades dos riscos catastróficos levam a que, em regra, estes não 

sejam cobertos pelos contratos de seguros de riscos ditos «normais», ou que a 

sua cobertura se faça apenas contra o pagamento de um «sobreprémio».

Neste  contexto,  é  importante  determo-nos  na  noção  de  «cobertura  do 

risco», conceito utilizado em mais de um sentido na atividade seguradora, 

24  Cfr. o direito de ação direta consagrado no art. 146.º/1 LCS. 
25  M. FONTAINE,  Droit des assurances, 3.ª ed., Bruxelas 2006, p. 58.  Em defesa desta e de 

outras  medidas  de  política  legislativa  de  imposição  da  cobertura  obrigatória  de  riscos 
catastróficos aos subscritores de seguros voluntários, cfr. M. G. FAURE, «Insurability of damage 
caused by climate change: a commentary» (2007) 155 University of Pennsylvania Law Review 
1875-1899.
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mas que podemos definir como o universo de factos possíveis previstos no 

contrato de seguro, cuja verificação determinará a realização da prestação 

por  parte  do  segurador  (cobertura-objeto)26,  ou  como  o  estado  de 

vinculação do segurador, durante todo o período do seguro, conducente à 

constituição de uma obrigação de prestar em caso de ocorrência de um 

desses factos (cobertura-garantia)27. 

A  delimitação  deste  universo  de  factos  faz-se  normalmente  segundo  a 

técnica  da  definição  primária  da  chamada  «cobertura  de  base»  e  da 

subsequente descrição de sucessivos níveis de «exclusões»28. Começa-se por 

uma descrição relativamente genérica dos riscos cobertos. Por exemplo, no 

clausulado de um seguro de vida, pode dispor-se que o seguro cobre os 

riscos de morte ou invalidez da pessoa segura. O leitor mais avisado saberá, 

no entanto, que para determinar o alcance exato da cobertura contratada 

deverá contrapor  a esta descrição da cobertura  de base as «exclusões». 

Uma das técnicas que os seguradores podem seguir para delimitar os riscos 

cobertos  será  a  definição,  pela  positiva  ou  pela  negativa,  das  possíveis 

causas do dano. É aqui que vamos encontrar, tipicamente, o afastamento 

dos principais riscos catastróficos.

Assim, continuando a pensar no exemplo do seguro de vida, será frequente 

encontrar  entre  os  riscos  excluídos  da  cobertura,  salvo  convenção  em 

contrário – porque normalmente essa cobertura é disponibilizada contra o 

pagamento de um sobreprémio –, recorrendo a um exemplo retirado de um 

clausulado real, os riscos de morte ou invalidez devida a «tufões, tornados, 

ventos  ciclónicos,  trombas  de  água,  terramotos,  maremotos,  erupções 

vulcânicas, impacto de corpos celestes, bem como inundações, incêndios, 

26  RUI ANDRADE, Vocabulário de seguros. Perceba a linguagem da sua seguradora, Lisboa 
2001, p. 30.
27  Cfr. J. A. VELOSO, «Risco, transferência de risco, transferência de responsabilidade na 

linguagem dos contratos e da supervisão de seguros» em Estudos em memória do professor 
Doutor José Dias Marques, Coimbra, 2007, pp. 277-354, a pp. 316-319. 
28  Cfr. os arts. 18.º/c), 22.º/2, 37.º/3/b) e 78.º/1 LCS. A individualização e delimitação do 

risco seguro de acordo com diferentes critérios foi detalhadamente descrita e analisada por 
A. DONATI, Trattato del diritto dele assicurazioni private, II, Milão, 1954, pp. 144-181.
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explosões,  aluimentos  ou  deslizamentos  de  terras  ou  terrenos,  queda  de 

árvores e de construções ou estruturas, provocados por qualquer daqueles 

fenómenos», a «actos de terrorismo, como tal considerados pela legislação 

penal  portuguesa vigente»,  ou ainda a «guerra,  invasão,  acto  de inimigo 

estrangeiro,  hostilidades  ou  operações  bélicas,  guerra  civil,  insurreição, 

rebelião e revolução»80.

Estas exclusões têm a particularidade de serem prática corrente desde há 

muito  na  indústria  seguradora,  precisamente  atendendo  à  natureza 

catastrófica de tais riscos. Uma crítica que pode apontar-se a grande parte 

destas cláusulas de exclusão é a de pecarem por excesso. Não obstante,  

como  esta  é  matéria  regida  pelo  princípio  da  liberdade  contratual,  os 

seguradores são livres de persistir na delimitação das suas exclusões. 

4. A fuga aos riscos catastróficos: outros meios de reação do segurador?

Na  eventualidade  de  verificação  de  uma  catástrofe  que  não  haja  sido 

contemplada com uma exclusão contratual, quer por a sua exclusão não ter 

ocorrido ao segurador, quer – hipótese mais plausível – por se terem frustrado 

os seus esforços no sentido de a excluir válida e eficazmente do âmbito das 

coberturas, põe-se a questão de saber se haverá algum mecanismo de que 

o segurador possa socorrer-se para evitar a constituição, na sua esfera, de 

um amontoar de deveres de prestar suscetível de o conduzir a uma situação 

de insolvência.

Uma  vez  que  em  casos  como  este  estará  em  causa,  tipicamente,  uma 

obrigação  pecuniária,  não  poderá  aplicar-se-lhes  o  regime  da 

impossibilidade da prestação29.

80 Redação retirada de ficheiro  online de livre  acesso,  intitulado «Caixa  Seguro  Vida – 
Principais Exclusões», da Caixa Geral de Depósitos, S.A., consultado 23 de novembro de 2011 
(em  https://www.cgd.pt/  Particulares/Casa/Seguros/Documents/Principais-Exclusoes-Caixa-
Seguro-Vida.pdf).
29  Em  conformidade  com  o  princípio,  mais  amplo,  ínsito  no  art.  540.º  CC  (genus 

nunquam perit).

voltar ao índice



Instituto de Ciências Jurídico-políticas 178

Tão-pouco poderá aplicar-se ao contrato de seguro o instituto vocacionado 

para  fazer  face a  situações  em que a  exigência  da prestação se  torne 

excessivamente  onerosa:  o  instituto  da  alteração  de  circunstâncias 

consagrado no art. 437º do Código Civil30.

A resposta do sistema, neste caso, não pode atender, em primeira linha, a 

um  imperativo  de  proteção  do  segurador,  antes  fazendo  prevalecer  a 

necessidade de proteção, em termos igualitários, de todos os credores de 

seguros. A resposta do sistema não conduz, por conseguinte, à aplicação do 

instituto da alteração de circunstâncias, que resultaria no reconhecimento, 

ao segurador, de um direito à resolução do contrato, e na sua consequente 

exoneração, exigindo-se-lhe apenas a devolução do prémio já pago, ou à 

modificação do contrato segundo juízos de equidade, que levaria, quando 

muito, a um aumento do prémio e/ou a uma redução dos danos cobertos. 

Tão-pouco nos leva a aplicar o instituto da impossibilidade de cumprimento, 

diretamente ou por analogia.

Uma  vez  ocorrida  a  catástrofe,  os  tomadores  do  seguro  já  não  teriam 

possibilidade de obter noutra sede a proteção que pretendiam ao celebrar 

o contrato de seguro. Assim, um eventual desfecho favorável ao segurador 

teria como consequência o serem aqueles a suportar, na íntegra, os prejuízos 

resultantes  da catástrofe.  Em muitos  casos,  essa circunstância também os 

conduziria  à  ruína,  e  em  muitos  mais  seria  causa  de  graves  dificuldades 

económicas. 

No  direito  contratual  dos  seguros,  chega-se  a  essa  conclusão  ainda  por 

outra via: há no  n.º 1 do art. 15.º LCS uma clara remissão para o  princípio 

constitucional  geral  de  igualdade  consagrado  no  art.  13.º  da  CRP.  Esta 

remissão põe fim à discussão sobre se e em que medida o princípio se aplica 
30  Para  um maior  desenvolvimento  desta  questão,  veja-se,  das  autoras,  o  capítulo 
intitulado «Os  seguros  de riscos  catastróficos»,  na obra coletiva  Direito(s)  das  catástrofes  
naturais, coord. Carla Amado Gomes, Almedina 2012, pp. 269-322, a pp. 284-296.
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às  relações  entre  particulares.  Nas  relações  de  seguros,  parece  dever 

entender-se que o segurador se encontra obrigado a respeitar a igualdade 

entre  os  seus  clientes  «na  celebração,  na  execução  e  na  cessação  do 

contrato de seguro». Ao que acresce a proibição geral  de discriminação, 

sem justificação, nos preços e demais condições de venda praticados pelos 

agentes económicos no fornecimento de bens e prestação de serviços31. 

Na  sua  letra,  esta  é  uma  proibição  apenas  relativa  à  celebração  de 

contratos,  e não à sua execução, mas é mais um indício forte de que o 

ordenamento,  no  seu  conjunto,  aponta  para  o  reconhecimento  deste 

princípio,  que,  no  caso  em apreço,  impediria  o  segurador  de  atender  a 

algumas reclamações em detrimento de outras,  a partir  do momento em 

que concluísse pela insuficiência de meios para a sua satisfação integral. 

O  segurador  pode,  outrossim  –  entendemos  que  deve  –  recusar-se  a 

satisfazer  as  reclamações  de  um  modo  desigual,  estando-lhe  vedado, 

inclusivamente,  atender  as  reclamações  por  ordem cronológica,  ou  com 

base  nalgum  outro  critério  objetivo.  Se  o  património  do  segurador  for 

insuficiente  para satisfazer  na íntegra todos  os credores de seguros,  neste 

como nos  demais  setores  da economia,  o  caminho a seguir  terá  de ser, 

inelutavelmente, o da sua declaração de insolvência32.

5. O resseguro: um instrumento ao serviço da indústria seguradora

À análise das principais dificuldades que a cobertura de riscos catastróficos 

coloca  à  indústria  seguradora,  segue-se  a  consideração  dos  principais 

31  Art.  1.º/1 do DL n.º 370/93,  de 29 de outubro, alterado e republicado pelo DL n.º  
140/98, de 16 de maio.
32  Cfr.  o  disposto  no  art.  121.º  do  Regime  Geral  das  Empresas  Seguradoras  e 

Resseguradoras – DL n.º 94-B/98, de 17 de Abril, na versão atualmente vigente, resultante das 
alterações introduzidas até à Lei n.º 46/2011, de 24 de Junho («RGES»),  e  nos arts.  3.º/1 e 
18.º/1 do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas.
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instrumentos de que a indústria seguradora pode socorrer-se para fazer face 

a tais dificuldades.

O principal mecanismo de que a indústria seguradora se socorre para lidar 

com os riscos catastróficos é a diversificação geográfica da sua atividade. 

Na verdade, se uma catástrofe pode dar azo a perdas ruinosas à escala 

regional ou mesmo nacional, no caso de países pequenos como o nosso, à 

escala mundial  tais  perdas relativizar-se-ão. O mesmo é dizer  que quanto 

maior for o alcance geográfico de um dado segurador, mais diversificado 

será o seu portfolio, e menor o impacto da ocorrência, por exemplo, de um 

terramoto numa dada região. Ou seja, um segurador nacional sofrerá muito 

mais  com  a  ocorrência  de  um  terramoto  em  Lisboa  do  que  uma 

multinacional que cubra riscos sísmicos um pouco por todo o mundo. Não 

quer isto dizer que um segurador nacional se encontre impedido de cobrir  

riscos catastróficos. Simplesmente, sentirá necessidade de se ressegurar, para 

assegurar  a  sua  capacidade  para  atender  todos  os  pedidos  de 

indemnização que possam vir a ser-lhe apresentados na eventualidade de 

verificação de uma catástrofe33.

O resseguro  vem permitir  às  empresas  de seguros  de menor  dimensão a 

aceitação de riscos que de outro modo não poderiam cobrir, ao transferir 

uma parte – ou por vezes mesmo a totalidade dos riscos cobertos, prática 

conhecida como fronting – para entidades com maior poder económico e 

um espetro geograficamente mais alargado de riscos assumidos, sendo um 

33  R. H.  JERRY II, D. R.  RICHMOND,  Understanding insurance law, 4.ª ed., Danvers, 2007, p. 
1018,  observa que uma das funções do resseguro é a proteção do segurador contra os 
riscos  catastróficos.  Cfr.  Employers  Reinsurance  Corporation v  Mid-Continent  Casualty  
Company, de 17 de Fevereiro de 2004, Acórdão do Tribunal da Apelação do 10.º Circuito 
dos Estados Unidos da América, publicado em 358 F.3d 757, 761 (10th Cir. 2004): «O resseguro 
é, essencialmente, seguro para as companhias de seguros. A dispersão de uma parte do 
risco para o ressegurador pode evitar uma perda catastrófica de recair sobre a companhia 
de  seguros,  assim  permitindo  que  a  companhia  de  seguros  sirva  um  maior  número  de 
clientes».
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dos  principais  métodos  de  dispersão  e  partilha  dos  riscos  cobertos  pela 

indústria seguradora, das perdas resultantes da sua verificação34.

A  lei  vigente  dá-nos  duas  definições  distintas,  mas  não incompatíveis,  de 

resseguro. Este será, numa perspetiva de direito institucional dos seguros, «a 

atividade que consiste na aceitação de riscos cedidos por uma empresa de 

seguros  ou  de  resseguros»35.  Numa  perspetiva  de  direito  contratual  dos 

seguros,  o  resseguro  é  «o  contrato  mediante  o  qual  uma  das  partes,  o 

ressegurador, cobre riscos de um segurador ou de outro ressegurador»36. 

Em suma, o resseguro é um seguro de segundo grau. Por via do resseguro, os 

seguradores,  e  mesmo  os  resseguradores,  conseguem  conter  dentro  de 

determinados  limites  a  exposição resultante  do  conjunto  dos  riscos  por  si 

assumidos.

Podem as partes, por exemplo, estipular que se, numa dada anuidade, os 

pedidos de indemnizações feitos ao segurador excederem, no seu conjunto, 

um determinado montante, o excedente será suportado pelo ressegurador. 

Esta modalidade de resseguro carece da celebração do que, na gíria da 

indústria, se chama um «tratado de resseguro»: um contrato em que o risco é 

cedido  de  forma  global,  em  relação  a  um  determinado  portfolio.  No 

exemplo dado, o tratado de resseguro seria «não-proporcional», na medida 

em  que  só  funcionaria  depois  de  atingido  o  montante  contratualmente 

fixado,  e  a  partir  daí  funcionaria  na  totalidade  –  de  um  modo  muito 

semelhante ao funcionamento de uma franquia num contrato de seguro37. 

34  Cfr. H. D.  SKIPPER, W. J. KWON, cit.  supra n. 20, p. 391. Cfr. ainda J.  LOWRY,   P.  RAWLINGS, 
Insurance law: doctrines and principles, 2.ª ed., Oxford, 2005, p. 389.
35  Art. 2.º/1/p)  RGES. De entre as alterações ao DL n.º 94-B/98, de 17 de abril (RGES), 

será de sublinhar,  em matéria  de resseguro,  as  introduzidas pelo DL n.º  2/2009,  de 5 de 
Janeiro,  que  transpôs  para  a  ordem  jurídica  portuguesa  a  Diretiva  n.º  2005/68/CE,  do 
Parlamento  Europeu  e  do Conselho,  de  16  de  novembro  de 2005  (conhecida  como a 
«Diretiva do Resseguro»).
36  Art. 72.º LCS.
37  A franquia corresponde ao valor dos danos que o próprio segurado deve suportar,  

só funcionando a cobertura do seguro em relação aos danos que excedam esse valor - cfr.  
o n.º 3 do art. 49.º LCS.
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Os tratados de resseguro também podem ser «proporcionais». Nesse caso, 

independentemente  do  montante  a  que  as  reclamações  de  seguro 

ascendam  em  cada  anuidade,  o  ressegurador  responderá  pela 

percentagem desse montante em que as partes hajam acordado.

Aos tratados de resseguro opõem-se os contratos de «resseguro facultativo». 

São a modalidade mais simples de resseguro, pois cada um deles diz respeito 

a  um  único  contrato  de  seguro.  Visam  limitar,  ou  mesmo  eliminar,  a 

exposição de um segurador resultante da cobertura de determinados riscos 

individuais  de uma certa  magnitude.  São quase sempre proporcionais,  e, 

tipicamente,  espelham  as  condições  do  contrato  de  seguro,  para  mais 

fielmente lhe dar cobertura38.

Em Portugal, o resseguro só apresenta valores significativos nos ramos «Não 

Vida»39.  Os  principais  destinos do resseguro de riscos situados em território 

nacional são a Alemanha, a Suíça, a França, o Luxemburgo e a Espanha40.

6. O Estado como ressegurador de último recurso

38  Sobre estas modalidades, e as principais submodalidades de contratos de resseguro, 
cfr. J. LOWRY, P. RAWLINGS, cit. supra n. 35, pp. 391-393; e H. D. SKIPPER, W. J. KWON, cit. supra n. 20, 
pp. 602-611.
39  Cfr. a enumeração dos ramos «Não Vida» no art. 123.º RGES. 
40  Dados constantes de INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL, Relatório do setor segurador e dos  

fundos  de  pensões  –  2010,  Lisboa  2011,  pp.  127-135.  disponível  em 
http://www.isp.pt/NR/rdonlyres/06B0C9C2-515B-47B8-9696-
22F471AB9EE9/0/RSSFP_2010_AF.pdf.  De  acordo  com  este  relatório,  em  2010  a  taxa  de 
cedência de risco via resseguro, no ramo «Vida», era de apenas 1,5%, atingindo essa taxa, 
no total dos ramos «Não-Vida», os 21,4% (percentagens em relação aos totais dos prémios 
brutos emitidos em 2010). No que respeita ao destino do nosso resseguro, importa realçar 
que a preponderância assumida pela Espanha e pelo Luxemburgo, entre os principais países 
de destino do resseguro de riscos situados em território nacional, deve-se à circunstância de 
algumas das principais resseguradoras mundiais atuarem no nosso território através de filiais 
com sede nesses dois Estados-membros da União Europeia.
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O mercado registou um aumento da procura de operações resseguro de 

eventos catastróficos por efeito de algumas grandes catástrofes ocorridas a 

partir da década de 90 do séc. XX 41. 

As previsões de uma empresa de modelagem de catástrofes apontam para 

uma duplicação, a cada dez anos, dos custos que a indústria seguradora 

terá de suportar com a verificação de riscos catastróficos, sobretudo devido 

à crescente densidade residencial e comercial e à construção de edifícios 

cada vez mais caros42. 

Para além dos elevados montantes indemnizatórios diretamente envolvidos 

em sinistros desta magnitude, importa ainda observar que acontecimentos 

como o 11 de setembro de 2001 provocaram uma significativa turbulência 

nos mercados financeiros, determinando, indiretamente, a descida de valor 

dos portfolios dos seguradores. É o chamado risco sistémico, ou de contágio, 

decorrente da interligação entre os mercados financeiro e de seguros43.

Em resultado desta evolução, por vezes,  já nem o mercado do resseguro 

consegue dar uma resposta satisfatória  às  necessidades  de segurar  riscos 

catastróficos44.

Os seguradores baseiam atualmente o cálculo dos seus prémios em modelos 

computacionais  sofisticados  que  combinam  informação  de  natureza 

geofísica e meteorológica que lhes permite determinar com maior rigor a 

probabilidade de ocorrência  de uma catástrofe  natural  específica numa 

dada área geográfica, e informação relativa à exposição ao risco desses 
41  Cfr. H. D. SKIPPER, W. J. KWON, cit. supra n. 20, p. 391.
42  Cfr.  INSURANCE INFORMATION INSTITUTE, cit.  supra n. 15, p. 2. Cfr. ainda H. C. Kunreuther/ E. O. 

Michel-Kerjan, «Climate change, insurability of large-scale disasters, and the emerging liability 
challenge » (2007) 155 University of Pennsylvania Law Review 1795-1842.
43  Sobre o risco sistémico,  cfr.  A.  OLIVEIRA,  A  protecção dos credores  de seguros  na 

liquidação de seguradoras.  Considerações  de direito constituído e a constituir,  Coimbra, 
2000, pp. 242-248.
44  Para  um  maior  desenvolvimento  deste  tema,  veja-se,  das  autoras,  o  capítulo 

intitulado «Os  seguros  de riscos  catastróficos»,  na obra coletiva  Direito(s)  das  catástrofes  
naturais, coord. Carla Amado Gomes, Almedina 2012, pp. 269-322, a pp. 299-306.
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seguradores,  ou  seja,  relativa  à  quantidade  de  segurados  de  cada  um 

desses seguradores expostos a esse risco, bem como à potencial magnitude 

dos seus danos. 

Os resultados de alguns desses estudos não foram muito animadores, já que 

expõem,  com  maior  clareza,  o  grau  de  vulnerabilidade  dos  seguradores 

perante as grandes catástrofes naturais. A potencial magnitude dos danos 

resultantes  de  catástrofes  naturais  é  atualmente  de  tal  ordem  que  os 

seguradores  tendem  a  impor  franquias  cada  vez  mais  pesadas  aos  seus 

clientes45.

Quanto às catástrofes de origem humana, e pensando no caso especial dos 

riscos  associados  ao  terrorismo,  importa  traçar  uma  fronteira  muito  nítida 

entre  o  antes  e  o  depois  do  11  de  setembro  de  2001.  Antes,  os  riscos 

associados ao terrorismo eram geralmente cobertos nos E.U.A. a um preço 

quase  simbólico,  porque  eram  considerados  demasiado  remotos  para 

merecerem  um  tratamento  sério  por  parte  da  indústria  seguradora.  Na 

sequência do ataque às Torres  Gémeas,  a generalidade dos seguradores 

mudou radicalmente de postura, recusando-se a cobrir os riscos associados 

ao terrorismo,  com fundamento na falta  de elementos,  estatísticos  ou de 

outra natureza, que lhes permitisse avaliar esses riscos. 

Em  26  de  novembro  de  2002,  o  Presidente  George  W.  Bush  aprovou  o 

Terrorism  Risk  Insurance  Act  de  2002  (TRIA)46,  cuja  vigência,  por  via  do 

Terrorism  Risk  Insurance  Program  Reauthorization  Act de  2007,  viria  a  ser 

prorrogada até 31 de dezembro de 2014. O diploma veio criar um sistema de 

partilha de riscos de ocorrência de atos de terrorismo entre os seguradores e 

o  governo  federal.  O  programa  só  entra  em  funcionamento  quando  os 

danos causados por um ato de terrorismo ultrapassarem, no seu conjunto, 
45  INSURANCE INFORMATION INSTITUTE, cit. supra n. 15, p. 21.
46  Disponível  em  http://www.treasury.gov/resource-center/fin-

mkts/Documents/hr3210.pdf.  Cfr.  INSURANCE INFORMATION INSTITUTE,  «Terrorism  risk  and  insurance», 
agosto  de  2011,  pp.  1-7,  disponível  em 
http://www.iii.org/media/hottopics/insurance/terrorism/.
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um determinado limite mínimo47. Por sua vez, as companhias de seguros só 

podem beneficiar do programa quando as indemnizações de seguros que 

paguem  na  sequência  de  um  ato  de  terrorismo  ultrapassem,  no  seu 

conjunto,  o  montante  da  franquia  imposta  por  este  sistema,  que 

corresponde a uma percentagem do total  de prémios por si cobrados na 

anuidade em causa48. Uma vez ultrapassada a franquia, o governo federal 

suporta 85% dos danos e os seguradores 15%, até um máximo global anual, 

atualmente fixado em USD 100.000.000.000,0049.  Uma vez ultrapassado esse 

limite, nem os seguradores, nem o governo federal serão responsabilizados 

pelos danos excedentes ao abrigo deste programa, cabendo ao governo 

federal decidir como resolver o problema50.

O  diploma  comina  com  a  nulidade  as  cláusulas  de  exclusão  de  danos 

resultantes  de atos  de terrorismo,  obrigando os  seguradores  a incluir  essa 

cobertura em todos os seus seguros de danos, em termos substancialmente 

idênticos aos das demais coberturas. 

Essa evolução não é um exclusivo dos  E.U.A.  Uma observação do modo 

como se  efetiva nos  vários  países  a  cobertura  de riscos  catastróficos,  de 

origem humana ou mesmo natural, denota a existência de uma articulação 

crescente entre os setores público e privado, sobretudo para fazer face às 

insuficiências  reveladas  pelo  mercado  internacional  do  resseguro51. 

Multiplicam-se os esquemas em que, de um ou de outro modo, o Estado 

acaba por  desempenhar  o  papel  de  ressegurador  de  último recurso  ou, 

simplesmente, de ressegurador. Atualmente, há quem sustente que a única 

47  Inicialmente,  esse  limite  mínimo  era  de  USD 5.000.000,00.  Em  2006,  subiu  para 
USD 50.000.000,00.  Desde 2007,  mantém-se  em  USD 100.000.000,00.  Cfr.  INSURANCE INFORMATION 
INSTITUTE, cit. supra n. 47, p. 5.
48  Inicialmente, essa percentagem era de 15%. Em 2006, subiu para 17,5%. Desde 2007, 

mantém-se em 20%. Cfr. INSURANCE INFORMATION INSTITUTE, cit. supra n. 47, p. 5.
49  Inicialmente,  as  percentagens  eram,  respetivamente,  de  90%  e  10%.  Os  valores 

atuais vigoram desde 2007. Cfr. INSURANCE INFORMATION INSTITUTE, cit. supra n. 47, p. 5.
50  Cfr. o § 103 do Terrorism Risk Insurance Act.
51  SWISS RE, «Closing the financial gap. New partnerships between the public and private 

sectors  to  finance  disaster  risks»  (2011),  disponível  em 
http://media.swissre.com/documents/pub_closing_the_financial_gap_ W1.pdf, p. 13.
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solução de longo prazo parece estar  no envolvimento dos Estados  como 

resseguradores de último recurso52.

De entre os demais exemplos de intervenção estatal na gestão do risco de 

terrorismo, julgamos ser de mencionar os que surgiram em França (a Gestion 

de  L’Assurance  et  de  la  Réassurance  des  Risques  Attentats  et  Actes  de  

Terrorisme, «GAREAT»)  e  na  Alemanha  (o  Extremus  Versicherungs-AG, 

«Extremus») em reação ao 11 de setembro de 2001, bem como os que então 

já existiam, quer no Reino Unido (o Pool Reinsurance Company Limited, «Pool 

Re»), quer em Espanha (o Consorcio de Compensación de Seguros, «CCS»), 

atendendo  a  um  significativo  historial  de  violência  nestes  dois  países, 

respetivamente, em virtude da atuação do IRA e da ETA.

Vale a pena dedicar alguma atenção a este último, quer por respeitar, em 

simultâneo,  a  riscos  de catástrofes  de  origem natural  e  humana,  quer,  e 

sobretudo, pelo seu potencial de vir a influenciar o que suceder em Portugal.

Em Espanha, foi constituído em 1941, inicialmente com caráter provisório, o 

então denominado Consorcio de Compensación de Riesgos de Motín, cujo 

propósito inicial era dar resposta às necessidades indemnizatórias originadas 

pela Guerra Civil de 1936-1939. Em 1954 o mecanismo assumiu um caráter 

permanente, alterando-se a sua denominação para a que ainda hoje é a 

sua:  Consorcio  de  Compensación  de  Seguros  («CCS»)53.  O  CCS  é  uma 

entidade  pública  empresarial  sob  a  tutela  do  Ministro  da  Economia  e 

Competitividade,  cujos  compromissos  vão  muito  além  da  cobertura  dos 

chamados  «riscos  extraordinários»54.  As  condições  gerais  aplicáveis  à 

cobertura dos riscos extraordinários pelo CCS constam do Regulamento do 
52  J.  DE MEY,  «The aftermath of September 11: the impact on and systemic risk to the 

insurance industry» (2003) 28 Geneva Papers on Risk and Insurance 65-70.
53  Cfr. www.consorseguros.es. Sobre o CCS, cfr. I.  MACHETTI, «The Spanish experience in 

the management of extraordinary risks, including terrorism» em Policy issues in insurance, n.º 8 
– Catastrophic risks and insurance, OCDE 2005, pp. 337-348.
54  Atualmente, o CCS é regulado pelo seu Estatuto Legal, aprovado pela Ley 21/1990,  

de 19 de dezembro, na versão consolidada aprovada pelo Real Decreto Legislativo 7/2004,  
de 29 de outubro, com as modificações introduzidas pela Ley 12/2006, de 16 de maio, e  
disponível  em  http://www.consorseguros.es/c/document_library/get_file?uuid=0cd7cc0d-
68a6-4d49-a0b5-5f81a04d4774&groupId=10124.
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Seguro  de  Riscos  Extraordinários55.  Este  mecanismo  abrange  os  seguintes 

riscos extraordinários: a) os seguintes fenómenos da natureza: terramotos e 

maremotos, inundações extraordinárias,  erupções vulcânicas, tempestades 

ciclónicas  atípicas  e  quedas  de  corpos  siderais  e  aerólitos;  b)  os 

acontecimentos  ocasionados  violentamente  em  consequência  de 

terrorismo, rebelião, sedição, motim e tumulto popular; e c) em tempo de 

paz, as ações das Forças Armadas ou das Forças e Corpos de Segurança56.

A  cobertura  de  riscos  extraordinários  é  uma  cobertura  de  inclusão 

obrigatória em todos os seguros classificados num dos seguintes ramos: vida, 

acidentes,  incêndio  e  elementos  da  natureza,  veículos  terrestres,  veículos 

ferroviários,  outros  danos  em  coisas,  danos  em  máquinas,  equipamento 

eletrónico  e  computadores  e  perdas  pecuniárias  diversas.  Em  todos  os 

contratos  de  seguro  classificados  num  destes  ramos  que  venham  a  ser 

celebrados  pelos  seguradores,  estes  devem  cobrar  uma  taxa  devida  ao 

CCS.  A  sua cobertura  reveste-se  de natureza  subsidiária,  só  podendo ser 

acionada em caso de insolvência do segurador ou na eventualidade de os 

riscos em causa terem sido objeto de uma exclusão contratual – na prática, 

é  mesmo  isso  que  acontece  na  generalidade  dos  casos,  dispondo  os 

seguradores espanhóis, nos contratos que celebram, por via de uma cláusula 

de modelo aprovado pela Direção Geral de Seguros e Fundos de Pensões, 

que a cobertura  de riscos extraordinários  não é da sua responsabilidade, 

mas sim do CCS57. Este mecanismo não foi alvo de limites quantitativos, para 

o que goza de uma garantia ilimitada do Estado58.

55  Aprovado pelo Real Decreto 300/2004, de 20 de fevereiro, e modificado pelo Real 
Decreto 1265/2006, de 8 de novembro, e pelo Real Decreto 1386/2011, de 14 de outubro, e 
disponível  em  http://www.consorseguros.es/c/document_library/  get_file?uuid=519e835a-
6445-4706-afd6-a201f4cd5b91&groupId=10124.
56  Art. 1.º/1 do Regulamento do Seguro de Riscos Extraordinários.
57  Art. 8.º do Estatuto Legal do CCS.
58  Sobre os mecanismos existentes em França, Alemanha, Reino Unidos e Espanha, cfr.  

ainda os resumos constantes de INSURANCE INFORMATION INSTITUTE, cit. supra n. 47, pp. 8-9; e de H. D. 
SKIPPER, W. J. KWON, cit. supra n. 20, pp. 394-396.
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Os  riscos  de  catástrofes  naturais  também  são  crescentemente  alvo  de 

mecanismos  destinados  a  fazer  face  às  insuficiências  do  mercado 

internacional de resseguro, sobretudo em zonas geográficas especialmente 

atreitas  à ocorrência de certos  fenómenos da natureza.  Merece especial 

destaque  o  Caribbean  Catastrophe  Risk  Insurance  Facility  («CCRIF»), 

constituído em 2007, que tem a particularidade de ser o primeiro fundo do 

género de alcance transnacional,  ao resultar  da intervenção concertada 

dos governos de dezasseis Estados da região do Caribe59. 

7. O que se tem feito em Portugal

Em Portugal, não há obrigatoriedade de contratação de seguros de riscos 

catastróficos. Ora, já se disse acima que, comparativamente, as pessoas têm 

muito pouca aversão aos riscos de frequência reduzida, como é o caso dos 

riscos  catastróficos60.  Significa  isto  que,  para  se  atingir  uma  cobertura 

adequada destes riscos por uma dada população, são necessárias medidas 

de  política  legislativa  destinadas  a  atenuar,  tanto  quanto  possível,  a 

indiferença ao risco de grande parte dessa população61. 

Pouco  se  tem  feito  para  assegurar  uma  cobertura  adequada  de  riscos 

catastróficos.  Há  todavia  a  assinalar  alguma  atividade  em  matéria  de 

cobertura de riscos sísmicos62.
59  Cfr. www.ccrif.org.
60  Cfr.  supra o texto a seguir à n. 21. Algumas das catástrofes de consequências mais 

devastadoras em Portugal: (i) o grande terramoto de Lisboa em 1 de novembro de 1755; (ii)  
rajadas de vento que atingiram cerca de 200Km/h em 15 de Fevereiro de 1941; (iii) uma 
inundação que assolou o país em 25 de Novembro de 1967, provocando mais de 400 mortos  
apenas  na região de Lisboa;  (iv)  o incêndio no Chiado em 25 de agosto  de 1988,  que 
consumiu 18 grandes edifícios. Fonte: J.F. BORGES, «Protecção contra catástrofes» em Simpósio 
sobre  catástrofes  naturais.  Estudo,  prevenção  e  protecção,  Ordem  dos  Engenheiros/ 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa 1993, pp. 1-14, a pp. 11-13.
61  Nesse sentido, cfr. M. G. FAURE, cit. supra n. 25, pp. 1875-1899.
62  Este não é o local próprio para desenvolver o tema da responsabilidade por danos 

ambientais - cfr. o DL n.º 147/2008, de 29 de julho, alterado pelo DL n.º 245/2009, de 22 de  
setembro,  e  pelo DL  n.º  29-A/2011,  de 1  de março.  O diploma transpõe  para a ordem 
jurídica portuguesa a Diretiva n.º 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de abril de 2004 - cfr. a versão consolidada da Diretiva, com as alterações decorrentes da 
Diretiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006,  
relativa  à  gestão  de  resíduos  de  indústrias  extrativas,  e  da  Diretiva  n.º  2009/31/CE,  do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril  de 2009, relativa ao armazenamento 
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Em termos comparativos, é relativamente moderada a perigosidade sísmica 

do  território  nacional,  pois  os  sismos  de  maior  magnitude  ocorrem  com 

grandes intervalos temporais, atingindo milhares a dezenas de milhares de 

anos.  Ainda  assim,  tendo  em  conta  que,  no  nosso  país,  há  um  grande 

número de «edifícios com insuficiente resistência sísmica de raiz,  a que se 

somam  estados  avançados  de  degradação,  o  aumento  da  densidade 

populacional,  a  concentração  das  populações  em  centros  urbanos 

potencialmente ameaçados por eventos sísmicos severos, e a expansão de 

infraestruturas,  equipamentos,  sistemas  tecnológicos  e  atividades 

económicas  de  complexidade  crescente»63,  poderá  concluir-se  que 

nalgumas  zonas  do  território  nacional  o  risco  sísmico  não  é  desprezável, 

sobretudo na região da grande Lisboa.

Com  o  propósito  de  incrementar  a  cobertura  dos  riscos  sísmicos  e, 

consequentemente,  de  reduzir  os  prémios  de  seguro  cobrados  pelos 

seguradores  em cerca de 30% a 40%,  foi  elaborado e  sujeito  a  consulta 

pública  um  anteprojeto  de  decreto-lei  que  cria  um  sistema  nacional  de 

cobertura de riscos sísmicos e um fundo sísmico64. A ideia deste anteprojeto é 

impor aos seguradores a inclusão de uma cobertura de riscos sísmicos em 

todos os seguros de «incêndio e elementos da natureza» e «multirriscos» que 

celebrem, quer esses seguros sejam obrigatórios, quer sejam facultativos, ou 

seja, quer tenham sido celebrados pelo tomador do seguro em cumprimento 

de uma obrigação legal de segurar, quer este os tenha celebrado por sua 

livre  iniciativa65.  A  cobertura  de  riscos  sísmicos  pode  ainda  ser 

geológico de dióxido de carbono. O regime não se aplica às catástrofes de origem natural,  
e tão-pouco relevam, para este efeito, os riscos de guerra e de terrorismo.
63  Cfr.  Laboratório  Nacional  de Engenharia  Civil,  «Risco  sísmico em Portugal»,  texto 

atualizado  em  22.04.2005,  disponível  em  http://www-
ext.lnec.pt/LNEC/DE/NESDE/divulgacao/risco_sismico.html. 
64  Disponível em http://www.portugal.gov.pt/pt/GC18/Documentos/MFAP/

Consulta_Fundo_Sismico.pdf. O prazo para a submissão de comentários terminou em 
30 de novembro de 2010. Até ao momento, não houve divulgação dos resultados desta 
consulta pública.
65  Esta solução é muito semelhante à solução acima relatada, em vigor na Bélgica 

desde 1988. Cfr. supra o texto junto à n. 25.

voltar ao índice



Instituto de Ciências Jurídico-políticas 190

voluntariamente contratada, sem ser na dependência de um seguro de uma 

daquelas  modalidades.  O  esquema  proposto  restringe  o  seu  âmbito  de 

aplicação  aos  imóveis  exclusiva  ou  maioritariamente  destinados  a 

habitação, e destina-se a cobrir apenas os danos causados ao património 

imobiliário seguro, com exclusão do recheio.

Para assegurar o financiamento deste esquema, é criado um fundo sísmico, 

património autónomo com autonomia administrativa e financeira, a quem os 

seguradores que adiram a este esquema, de adesão voluntária, cedem a 

totalidade dos riscos por si subscritos. Por sua vez, o fundo retrocede-lhes uma 

dada  parte  de  tais  riscos,  num  mecanismo  de  resseguro  e  retrocessão 

destinado a dispersar o risco de forma proporcional à contribuição de cada 

um dos seguradores para o fundo. Por fim, o Estado, que neste caso funciona 

como ressegurador de último recurso, presta garantia das responsabilidades 

assumidas pelo fundo até um limite máximo a fixar anualmente na Lei  do 

Orçamento  de  Estado  (garantia  que  poderá,  por  sua  vez,  ser  objeto  de 

resseguro).

Um outro mecanismo, já existente, em que o Estado desempenha o papel 

de  ressegurador  é  o  Sistema  Integrado  de  Proteção  contra  as 

Aleatoriedades  Climáticas  (SIPAC).  O  SIPAC  foi  criado  em  199666 para 

dinamizar o mercado dos seguros de colheitas, que se vinha ressentindo dos 

elevados prémios praticados pela indústria seguradora e não apresentava 

números  muito  significativos  de  subscrição.  Este  sistema  inclui  três 

componentes: (i) um seguro de colheitas, (ii) um fundo de calamidades, e (iii) 

um mecanismo de compensação de sinistralidades.

Voltar ao início do texto

66  Este sistema foi instituído pelo DL n.º 20/96, de 19 de março, alterado pelo DL n.º  
23/2000, de 2 de março, e o seu Regulamento foi aprovado pela Portaria n.º 318/2011, de 30 
de dezembro, e alterado pela Portaria n.º 61/2012, de 20 de março.
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URBANISMO E CATÁSTROFES NATURAIS: UMA RELAÇÃO ATRIBULADA

Fernanda Paula Oliveira
Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

Dulce Lopes
Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

I. Considerações Introdutórias1

A relação entre catástrofes naturais e ocupação urbana é, desde a criação 

dos primeiros assentamentos, uma relação atribulada. Às perdas de vidas, de 

saúde  e  de  riqueza,  que,  só  por  si,  demonstram  a  vulnerabilidade  das 

populações e dos seus haveres ante a ocorrência de um fenómeno natural,  

somou-se, quantas vezes, a destruição de núcleos urbanos ou de civilizações 

inteiras.

Não  é,  por  isso,  de  estranhar  que  a  suscetibilidade  de  ocorrência  de 

catástrofes  naturais  (ou  a  sua  efetiva  ocorrência)  tenha  permeado  as 

primeiras regulamentações urbanísticas2.

De facto, na medida em que os riscos naturais se referem tanto a atividades3 

como a  espaços4,  o direito do urbanismo, ao proceder à localização das 
1 O presente trabalho corresponde a uma reflexão das autoras (que acompanha, a traços 
largos,  a  intervenção  oral  no  Seminário  Catástrofes  naturais:  uma  realidade 
multidimensional,  ocorrido  no  dia  24  de  outubro  de  2012  na  Faculdade  de  Direito  da 
Universidade de Lisboa) e que tem como ponto de partida e como base de trabalho o 
artigo  “Catástrofes Naturais  e Direito do Urbanismo”, in  Direito(s) das Catástrofes Naturais, 
Carla Amado Gomes (org.), Coimbra, Almedina, 2012.
2 Cfr.  Cláudio  Monteiro,  Escrever  Direito  por  linhas  rectas.  Legislação  e  Planeamento 
Urbanísticos na Baixa de Lisboa (1755-1833), Lisboa, AAFDL, 2010.
3 Algumas, como as industriais, mais perigosas do que a outras; e outras, como as lúdicas e 
desportivas mais geradoras de vulnerabilidade do que as demais.
4 Espaços  estes  que  são  diferenciados  também  em  razão  da  respetiva  vinculação 
situacional  (localização,  geologia,  vegetação,  declive,  etc.),  em termos  de exposição a 
riscos naturais.
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várias  atividades  humanas  no  espaço,  surge  por  natureza  agregado  às 

políticas de minimização de riscos.

Corresponderia  naturalmente  ao  cenário  ideal  que  fosse  possível  darmos 

conta aqui de uma consequente e generalizada preocupação do direito do 

urbanismo (na verdade, dos seus atores) pelas questões dos riscos naturais, 

de tal  forma a que a consideração dos  riscos  e a minimização dos  seus 

efeitos  correspondessem a fatores  transversais  e  decisivos  da tomada de 

decisões sobre a ocupação dos solos.

Não é esta, porém, uma história de sucesso, na medida em que é convicção 

firme  que  a  dimensão  dos  riscos  tem  estado  grandemente  arredada  do 

direito  do  urbanismo  português,  nele  penetrando  apenas  marginal  e 

reativamente5. Mas se não se trata de uma história de sucesso, há pequenas 

conquistas que cumpre assinalar e que podem, rectius devem, imprimir uma 

diferente orientação aos instrumentos urbanísticos que intervêm sobre zonas 

expostas a riscos naturais.

II. Alguns Avanços 

Uma  das  principais  conquistas  neste  domínio  prende-se  com  a  elevada 

consideração que tanto a doutrina como a legislação tem vindo a deferir  

aos  riscos  naturais  no  direito  do  urbanismo,  em  especial  no  principal 

instrumento deste: o plano urbanístico. 

Com efeito, por força dos princípios da separação de usos incompatíveis  e 

da consideração de todos os factos (interesses) relevantes  para a decisão 

de planeamento   princípios  que têm vindo a assumir  uma importância 

fulcral  na área do direito  do urbanismo  ,  devem os  planos  urbanísticos 

5 Um dos (24)  problemas para o ordenamento do território,  em Portugal,  constatado no 
Programa  Nacional  da  Política  de  Ordenamento  do  Território  foi,  precisamente,  o  dos 
recursos naturais e gestão de riscos: “uma insuficiente consideração dos riscos nas acções 
de  ocupação  e  transformação  do  território,  com  particular  ênfase  para  os  sismos,  os 
incêndios florestais, as inundações em leitos de cheia e a erosão das zonas costeiras.”
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prover  de  forma  a  arredar  certos  usos  de  determinadas  localizações 

(precisamente aquelas dotadas de um grande grau de perigosidade e de 

vulnerabilidade),  isto  é,  de  zonas  de  risco,  evitando  a  ocorrência  de 

catástrofes  ou  minimizando  o  impacte  das  catástrofes  que  venham  a 

ocorrer. Tal  introduz  no  domínio  do  planeamento  do  território  um  novo 

princípio  precisamente o da consideração dos riscos  aliado, contudo, a 

uma ideia mais tradicional de vinculação situacional: a ideia de que certos 

solos,  em  função  da  sua  particular  situação  (em  especial  solos  com 

suscetibilidade  elevada  à  ocorrência  de  catástrofes  naturais),  não  têm 

aptidão para receber implantações humanas, pelo menos, implantações de 

determinado tipo, por estas ficarem especialmente expostas à ocorrência de 

catástrofes  naturais,  podendo  ampliar,  dada  a  concentração  de  usos 

urbanos, a magnitude dos efeitos negativos destas catástrofes.

Este  princípio  encontra-se  patente  no  Programa  Nacional  da  Política  de 

Ordenamento do Território (PNPOT), que, no objectivo estratégico 1 do seu 

programa  de  ação,  introduz  a  questão  dos  riscos  da  seguinte  forma: 

“Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e 

cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e 

prevenir e minimizar os riscos” (sublinhado nosso).

Mais  elucidativos  são,  no  entanto,  os  objetivos  específicos  que  fluem do 

PNPOT  e  que  permitem  compreender  a  importância  mas  também  a 

complexidade da recognição dos riscos no planeamento. Será a partir de 

alguns destes objetivos específicos que identificaremos o que já foi feito, mas 

também o que falta fazer.

i. Definir  uma  Estratégia  Nacional  Integrada  para  a  Prevenção  e  

Redução de Riscos.

Inexplicavelmente  ainda  não  foi  aprovada  a  Estratégia  a  que  se 

reporta  este  objetivo,  apenas  constando  a  menção  aos  riscos  (não  só 
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naturais, como tecnológicos como ainda aos resultantes da exclusão social) 

da  Estratégia  Nacional  do  Desenvolvimento  Sustentável.  Fica  assim  por 

absorver,  no nosso ordenamento jurídico,  o Quadro de Acção de Hyogo 

para  2005-2015,  assim  como  por  esclarecer  a  relação  de 

complementaridade desejável entre os vários níveis de ação na proteção 

contra catástrofes naturais: o internacional, o regional (da União Europeia), o 

nacional e o local.

Por outro lado, na falta de um quadro global e coerente sobre riscos, fica por 

perceber qual o grau e a extensão do tratamento jurídico que o legislador 

lhes defere (na verdade, o tratamento dos riscos continua disperso por um 

conjunto amplo de instrumentos, cuja interligação não é evidente), e se há 

efetivamente um défice de previsão e proteção legal.

Não  obstante,  pensamos  que  está  já  enraizada  a  convicção  de  que  a 

consideração dos riscos exige uma nova interdisciplinaridade, que consiste 

em algo mais do que a mera troca de informação e de dados, e que a 

complementaridade de ação deve ser promovida, desde que garantida a 

eficácia das intervenções levadas a cabo. 

ii.    Definir  para os  diferentes  tipos  de  riscos  naturais,  ambientais  e  

tecnológicos, em sede de Planos Regionais de Ordenamento do Território,  

Planos  Especiais  de  Ordenamento  do  Território  e  Planos  Municipais  de  

Ordenamento do Território,  e consoante os objectivos e critérios de cada  

tipo de plano, as áreas de perigosidade, os usos compatíveis nessas áreas, e  

as medidas de prevenção e mitigação dos riscos identificados.

Este objetivo específico em ligação com outros dois objetivos  o da 

integração na Avaliação Estratégica de Impactes de Planos e Programas e 

na  Avaliação  de  Impacte  Ambiental  da  avaliação  de  riscos  naturais, 

ambientais  e  tecnológicos  e  o  da  previsão  da  obrigatoriedade  de 

zonamento  das  áreas  de  perigosidade  (sísmica,  geomorfológica, 
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hidrológica, etc.) nos planos regionais, especiais e municipais  , evidencia, 

desde logo, a necessidade de recolha de informação para a gestão de 

riscos,  em  especial  a  necessidade  de  produção  de  adequada 

representação cartográfica (cartas de suscetibilidade, de vulnerabilidade ou 

de perigosidade)6.

Aderindo a esta caraterização da realidade, o passo seguinte  consta da 

definição das medidas adequadas para a prevenção e mitigação dos riscos 

identificados,  delineadas  estas  à  escala  de  cada  instrumento  de  gestão 

territorial7.

Naturalmente,  aplicáveis  a  algumas  áreas,  existem  já  condicionantes  ao 

planeamento, isto é regimes legais que limitam, senão mesmo proíbem, a 

ocupação urbanística em certas  áreas (cfr.,  o  regime jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional, que integra áreas de risco, como as arribas, os leitos, os 

cursos de linhas de água, as zonas ameaçadas pelas cheias, as escarpas e 

as  vertentes  com  declive  superior  a  30%,  para  as  quais  apenas  permite 

alguns, poucos, usos compatíveis). 

Todavia, em regra, o risco surge com um fenómeno que os planos podem 

gerir (v.g. através da regulamentação especial para áreas vulneráveis com 

vista  a  minimizá-los  ou  mitigá-los),  ajustando  para  isso  as  suas  tarefas  de 

qualificação e classificação dos solos, bem como as de definição dos usos 

possíveis  (dominantes,  complementares  e  compatíveis)  e  dos  parâmetros 

aplicáveis  (construção, implantação, impermeabilização, etc.).  Esta tarefa 

não deve ser, nem é, uma tarefa irrefletida, uma vez que as entidades com 

competências  de  planeamento  devem  proceder  a  uma  cautelosa 

ponderação de bens e interesses (sendo que nestes terão já sido incluídas as 

6 A este propósito é o Manual para a Elaboração, Revisão e Análise de Planos Municipais de  
Ordenamento do Território na Vertente da Protecção Civil (ANPC) que mais informações 
inclui,  ao  identificar  uma  check  list para  orientação  da  intervenção  das  entidades 
responsáveis por este domínio no acompanhamento à elaboração dos planos municipais e 
na emissão do respetivo parecer (que, todavia, é não vinculativo).
7 Sobre o papel que cada instrumento de gestão territorial desempenha, à respetiva escala, 
neste domínio, cfr. Fernando Alves Correia, “Riscos e Direito do Urbanismo”, in  Estudos em 
Homenagem ao Professor Doutor Diogo Freitas do Amaral,  Coimbra, Almedina, 2010,  pp. 
1122 e ss.
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situações  de  risco  carecidas  de  intervenção)  e  fundamentar  as  opções 

tomadas. Para além disso, existem diretivas de planeamento baseadas nas 

questões dos riscos naturais, como as constantes no Decreto-Lei n.º 364/98, 

de 21 de novembro e no artigo 40.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro 

(Lei  da Água), sobre riscos de inundação, que as entidades planificadoras 

não podem ignorar (e têm, por isso, de absorver), sob pena de violarem os 

respetivos regimes legais.

iii. Desenvolver  e  aperfeiçoar  os  planos  de  emergência  de  base  

territorial,  em articulação com os instrumentos de planeamento municipal,  

nomeadamente  os  de  apoio  à  gestão  urbanística,  garantindo  a  

preservação de acessibilidades quer para acesso dos meios de socorro quer  

para evacuação das populações

A  relação  entre  a  proteção  civil  e  o  planeamento  territorial  é 

compreensivelmente  da  maior  importância  em  sede  da  defesa  contra 

catástrofes  naturais.  A  dimensão  antecipatória  que  os  planos  territoriais 

devem ter, aliada à sua eficácia jurídica (em especial dos planos direta e 

imediatamente  vinculativos  dos  particulares)  converte-os  no  instrumento 

idóneo  para  garantir  a  existência  dos  espaços,  das  infraestruturas  e  dos 

equipamentos essenciais à intervenção da proteção civil. É por isso imperioso 

um diálogo  franco  e  mutuamente  vantajoso  entre  estas  duas  esferas  da 

política de prevenção das catástrofes. 

Ainda  assim,  a  imprevisibilidade  da  ocorrência  de  catástrofes  e  a  sua 

magnitude tornam o exercício de proteção civil  mais dinâmico do que o 

poderá ser algum dia o planeamento urbanístico (os planos, dada a função 

de estabilização que prosseguem, trazem consigo não uma pretensão de 

imutabilidade,  mas  uma  pretensão  de  aplicação  firme  num  período  de 

tempo determinado). Deste modo se compreende que na Lei n.º 27/2006, de 

3 de Julho (Lei  de Bases da Proteção Civil),  se tenha individualizado uma 

disposição  (o  artigo  26.º)  que  determina  as  consequências  provisórias  e 

voltar ao índice



Catástrofes Naturais: uma realidade multidimensional 197

definitivas advenientes da resolução do Conselho de Ministros que procede 

à declaração da situação de calamidade, incluindo nelas a possibilidade de 

intervir sobre os instrumentos de planeamento vigentes no local.

III. Principais Impasses

Se  houve alguns  avanços  em  matéria  de  prevenção  e  proteção  contra 

catástrofes  naturais  no  seio  do  direito  do  urbanismo,  em  especial  do 

planeamento urbanístico (pelo menos do planeamento urbanístico que se 

encontra  a  ser  elaborado  de  acordo  com  as  orientações  e 

condicionamentos  supra  descritos),  continuam  ainda  a  existir  alguns 

impasses  que  impedem  que  aquele  ramo  do  direito  integre  e  trate 

compreensivamente os riscos naturais.

Esses  impasses  existem,  na  nossa  opinião,  essencialmente  ao  nível  da 

apreciação e decisão das pretensões concretas de ocupação do solo, isto 

é,  da  gestão  urbanística  que configura  uma atribuição  dominantemente 

municipal.

Neste domínio, como veremos, o enquadramento normativo, em especial, os 

planos  vigentes,  mostram-se  grandemente  desatualizados  e  pouco 

adaptados para fazer face às situações de catástrofes naturais. A ausência 

de identificação clara de zonas de risco ou da extração de efeitos dessa 

caraterização deixa os poderes públicos municipais numa situação difícil em 

face das pretensões urbanísticas concretas dos particulares.

Por um lado porque, isoladamente, as  questões de segurança e de saúde 

públicas  não  são  integradas  no  elenco  de  motivos  (taxativos)  de 

indeferimento ou de rejeição de operações urbanísticas (cfr. artigo 24.º e 36.º 

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), pelo que é difícil, senão 

na maioria dos casos impossível, conceber a denegação da pretensão do 

interessado com base em receios, ainda que fundados, de ocorrência de 

riscos  no  local.  É  certo  que  há  motivos  para  alguma  satisfação,  como 
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sucede com o regime jurídico da reabilitação urbana, em que a segurança 

estrutural e sísmica valem agora (após a alteração da Lei n.º 32/2012 de 14 

de agosto ao Decreto-Lei  n.º  307/2009, de 23 de outubro) como limites à 

intervenção  muito  ampla  admitida  no  existente,  no  entanto  são  apenas 

exemplos parcelares.

Por outro lado porque o âmbito de intervenção municipal na apreciação 

dos  projetos  que  são  trazidos  ao  seu  conhecimento  é  cada  vez  mais 

reduzido, redução esta que, na perspetiva do legislador, é compensada por 

uma maior responsabilização dos agentes privados da construção. Se esta 

equação de princípio  a da imputação de maiores responsabilidades aos 

privados, em especiais aos técnicos que acompanham a obra  funciona, é 

algo que ainda está para ser comprovado. Mas dado assente é o aumento 

do tipo de operações isentas de qualquer controlo urbanístico e a ausência 

de  apreciação  dos  projetos  de  especialidades,  cuja  elaboração  e 

execução passa  a ser  apenas  passível  de  uma verificação aleatória  por 

parte  da  Administração  (cfr.  artigo  13.º,  n.º  10  do  Regime  Jurídico  da 

Urbanização e Edificação)8.

Não  obstante,  a  uma  crítica  generalizada  ao  Regime  Jurídico  da 

Urbanização e Edificação pelo facto de ele ter promovido uma quase total 

desregulação  (e,  em  última  linha,  desaparecimento)  da  exigência  da 

apresentação  de  consultas,  pareceres,  certificações  ou  aprovações 

relativamente aos projetos e à sua execução (com exceção dos projetos de 

gás  e de eletricidade),  temos de responder  com a necessidade de uma 

(re)interpretação daquele diploma. 

De facto dele não decorre a revogação da legislação avulsa que exige, 

relativamente  a  projetos  específicos,  a  obtenção  de  tais  certidões, 

aprovações ou pareceres, mesmo relativamente à fase de autorização de 

utilização, mas apenas que quem deve assegurar que tais atos são obtidos é 

8 Refira-se que o legislador não carateriza minimamente, seja no texto deste diploma legal, 
seja em disposições regulamentares que lhe são complementares, em que consiste aquela 
verificação, imprevisão esta que tem conduzido à sua inoperância prática.
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o técnico responsável pelo projeto ou pela execução do mesmo, através da 

subscrição e entrega do respetivo termo.

Solução esta  que,  adiante-se,  até  compreendemos pois  nestes  casos,  na 

medida  em  que  o  município  não  tem  competências  para  proceder  ao 

controlo dos projetos de especialidades e, por isso, não teria como infirmar 

ou  ponderar,  na  decisão  final,  as  certidões  e  aprovações  obtidas  pelo 

interessado,  converter-se-ia  aquele  num  mero  arquivo  ou  repositório 

institucional de atos cuja obtenção não lhe compete9. Para que esta nova 

forma  de  tramitação  dos  processos  construtivos  e  de  gestão  urbanística 

funcione necessário se torna, a nosso ver, que o legislador garanta que todas 

as  especialidades  que o justifiquem,  à luz  da consideração dos  riscos  no 

fenómeno urbanístico, sejam contempladas com as devidas exigências de 

certificação, aprovação ou emissão de parecer e que, adicionalmente, as 

entidades setoriais responsáveis pela emissão de tais  atos  assumam claras 

competências de fiscalização e sancionatórias do seu cumprimento10.

Em face destas hesitações, é fácil concluir que o cenário mais difundido na 

gestão urbanística municipal é hoje em dia ainda o da reação e não o da 

prevenção de catástrofes.

Mas  mesmo  a  reação  contra  os  efeitos  de  uma  situação  de  catástrofe 

natural  ou  a  tentativa  de  intervenção  sobre  o  existente  para  evitar  a 

ocorrência ou ampliação de danos por ela motivados não se mostra fácil 

quando se tem de intervir em situações concretas, com todos as nuances e 

9 Naturalmente que se os termos de responsabilidade não forem entregues, em conforme o 
técnico  dá  cumprimento  às  exigências  de  certificação  e  de  aprovação  previstas  em 
legislação  especial  ou  não  forem  apresentadas  tais  certidões  e  aprovações,  serão 
aplicáveis as devidas consequências legais, em princípio a rejeição do pedido, por falta de 
elementos instrutórios indispensáveis. Cfr.,  para maiores desenvolvimentos, Fernanda Paula 
Oliveira, Maria José Castanheira Neves, Dulce Lopes e Fernanda Maçãs, Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação Comentado, 3.ª edição, Coimbra, Almedina, 2011, comentário ao 
artigo 13.º.
10  Causa-nos, a este propósito, especial perplexidade que o projeto de estrutura dos 
edifícios   aquele que,  a  par  do projeto  de segurança contra  incêndios,  levanta  mais 
questões relacionadas com os riscos   não tenha sido ainda sujeito pelo legislador a um 
qualquer processo de certificação ou aprovação.
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imponderáveis  (pessoais,  ambientais,  sociais,  económicos)  que  as 

caraterizam.

Ainda assim, pensamos que, perante a ocorrência de uma catástrofe natural 

(ou a constatação da sua ocorrência iminente), pode legitimamente fundar-

se a necessidade de revisão e eventual revogação de atos anteriormente 

praticados (em especial se tal resultar da concretização de instrumentos de 

gestão territorial, mas também, em situações limite, se houver estudos que 

comprovem  a  manutenção  dos  pressupostos  da  situação  de  risco);  a 

impossibilidade  de  o  proprietário  fazer  as  alterações  ou  mesmo  a 

reconstrução  da  edificação  construída  ao  abrigo  do  direito  anterior 

(situação  inversa  à  disposta  no  artigo  60.º  do  Regime  Jurídico  da 

Urbanização e Edificação, que garante a manutenção da existência, sem 

expressamente  se  referir  às  edificações  erigidas  em  áreas  de  risco);  e  o 

recurso  ao  instituto  das  expropriações  por  utilidade  pública,  de  modo  a 

adquirir a Administração as áreas ou edificações em risco, pagando, para o 

efeito, uma indemnização ao seu proprietário. 

Para que qualquer destes mecanismos seja viável é necessário, para além 

de uma forte  capacidade de intervenção (e  visão) da Administração,  a 

mobilização dos meios técnicos,  humanos e financeiros11 necessários para 

fazer face às medidas ablativas ou impositivas adotadas, o que nem sempre 

se  mostra  fácil.  Para  facilitar  uma  reação  o  mais  adequada  e  expedita 

possível por parte da Administração, consideramos plenamente justificável a 

introdução  ou  concretização  de  esquemas  de  “transferência  de 

edificabilidades” ou de deslocação da própria edificação para áreas que 

não  padeçam das  mesmas  debilidades  das  áreas  de  risco  nas  quais  as 

edificações  se localizavam ou para as  quais  projetos  urbanísticos  haviam 

sido já aprovados.

11  Pensamos  não  apenas  nos  custos  relativos  ao  realojamento  temporário,  mas 
também àqueles que possam resultar de pretensões de responsabilização da Administração 
pela afetação de situações preexistentes e juridicamente consolidadas na esfera jurídica 
dos afetados pela atuação administrativa.
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IV. Problemas Subsistentes

Em  jeito  de  conclusão,  constata-se  que,  a  relação  atribulada  entre 

catástrofes naturais e direito do urbanismo só deixará de o ser a partir  do 

momento em que se resolverem os seguintes problemas:

-  desatualização  dos  instrumentos  de  gestão  territorial,  muitos  deles 

aprovados  previamente  ao surgimento  de um enquadramento  normativo 

mais  completo  dos  riscos  territoriais  e  que,  portanto,  omitem  qualquer 

referência a esta questão, não fornecendo critérios para a sua resolução ou 

mitigação;

- dispersão das fontes normativas atinentes aos riscos, o que dificulta uma 

interpretação e aplicação consequente das regras jurídicas e deixa alguns 

espaços de desproteção em face dos riscos;

- falta de informação completa e cabal por parte da população sobre as 

fontes de risco e consciencialização sobre os modos de as mitigar12, 

- insuficiência de mecanismos que assegurem a responsabilização efetiva 

de todos os agentes nos processos construtivos em áreas ou situações de 

risco;

- insuficiência de meios de ação preventiva e reativa eficazes por parte 

da  Administração,  de  modo  a  inverter  a  atual  situação  de  inoperância 

perante fontes de perigo;

-  falta  de  sensibilização  por  parte  dos  Tribunais  para  adequadamente 

integrarem  as  questões  de  riscos  territoriais  nas  pronúncias  que  sejam 

chamados  a  emitir,  pela  dificuldade  em  mobilizarem  princípios  que,  tais 

como os da precaução e da proporcionalidade, têm um conteúdo jurídico 

rico, mas fortemente indeterminado. 

12  Um dos aspetos de maior relevo para garantir a mitigação das situações de risco é o 
grau de conhecimento, por parte da comunidade, dos riscos a que a mesma está sujeita 
(não apenas do agente, mas também da distribuição espacial e temporal do risco e dos 
recursos  humanos  e  materiais  que  existem  para  o  combater):  quanto  maior  for  a 
informação, mais atenta está a população e mais predisposta a contribuir para o custo de 
se proteger do risco.
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A  resolução  destes  problemas  não  transformará,  é  certo,  uma  relação 

atribulada numa relação pacífica, na medida em que direito do urbanismo 

e o direito das catástrofes  naturais  terão sempre caraterísticas distintas  (o 

primeiro assenta na previsão de condutas, enquanto o segundo pressupõe a 

imprevisibilidade  dos fenómenos),  mas eliminará seguramente os principais 

focos de controvérsia e desproteção verificados.
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Organização de Carla Amado Gomes e Tiago Antunes
Com o patrocínio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento



“Um terço da superfície terrestre é coberto por floresta. As florestas são 
fonte de sustento de mais de 1.6 mil milhões de pessoas e local de residência 
de cerca de 300 milhões, sendo fonte de crescimento económico e emprego. 

[…] No passado dia 10 de Novembro de 2011 organizámos, na Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa e no âmbito das actividades do ICJP, um 
Colóquio sobre o Ano Internacional das Florestas. 

[...] em Portugal, a relevância económica da floresta é significativa, 
representando os produtos florestais cerca de 11% das exportações e 
estando a floresta presente em cerca de metade do território nacional, com 
os benefícios ambientais inerentes . Daí o interesse do tema e a relevância 
deste colóquio.

Queremos, naturalmente, agradecer a todos os que – tanto no dia do 
colóquio, como através dos seus textos – aceitaram partilhar as suas 
reflexões, assim enriquecendo o debate, que agora fica à disposição dos 
interessados”.

ICJP 2013


