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Resumo: Este artigo come~a por definir catastrofe, numa perspectiva estatistica, 
apresentando uma ideia geral de risco, distinguindo risco tradicional de risco 
operacional. Faz uma listagem das principais catastrofes ocorridas em Portugal 
nos ultimos cem anos, constatando que sao catastrofes meteorol6gicas, as quais 
poderao ser potenciadas pelas previstas altera~6es climaticas. 0 artigo conclui corn 
uma breve apresenta~ao das principais consequencias deste tipo de catastrofes. 

Palavras-chave: Catastrofe natural, catastrofe meteorol6gica, distribui~ao 
assimetrica, risco tradicional, risco operacional, impacto. 

Abstract: This article defines catastrophe in a technical approach, referring 
both the traditional and operational risks. It focuses the main natural catastrophes 
occurred in the last ten decades, which had a meteorological origin. The probable 
climate change may foster and worsen this pattern. Finally, a brief list of catas
trophes impact is presented. 

Key-words: Natural catastrophe, meteorological catastrophe, asymmetric dis
tribution, traditional risk, operational risk, impact. 
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1. 0 conceito de catastrofe 

E vulgar classificarem-se as cah1strofes em catastrofes naturais (v.g.: sismos, 
erup<;6es vulcanicas, cheias, ciclones, deslizamento de terras e secas) e catastrofes 
provocadas pelo homem (v.g.: guerras, guerrilhas e terrorismo). 0 ambito deste 
artigo sao as catastrofes naturais. 

A literatura da especialidade costuma apresentar uma grande variedade de 
defini<;6es de catastrofe que, de urn modo geral sao subjectivas ou incompletas. 
Uma defini<;ao de catastrofe, numa perspectiva estatistica e econ6mica e apre
sentada por Garrido (2000;3): catastrofe e toda e qualquer perda a direita de urn 
ponto (patamar das catastrofes) fixado arbitrariamente na aba direita de uma 
dada distribui<;ao. Trata-se de uma defini<;ao propicia a analise do risco, uma vez 
que as distribui<;6es dos sinistros sao tipicamente enviesadas; para isso e neces
saria modela-las, utilizando para o efeito as distribui<;6es de Pareto, logama, 
lognormal ou de Weibull (vide Embrechts, Paul e outros (1997;13)). 

Legenda: 

X' - Patamar das catastrofes 

* X X 
Figura 1 - Fun<;ao de densidade 

A variavel X e uma variavel de perda econ6mica: v.g. indemniza<;6es, pre
jufzos, etc. 

A tematica desta comunica<;ao tern fortes liga<;6es corn a economia das 
catastrofes, a qual pode ser definida como uma disciplina da ciencia econ6mica 
que tern por objectivo estudar o comportamento da economia p6s-catastrofe e os 
aspectos econ6micos e financeiros da preven<;ao das mesmas, vide Garrido (2000;3) . 

A defini<;ao destes conceitos, apresentada previamente, e importante para se 
evitar certas confus6es comuns quando se abordam estas materias1

• 

1 Por exemplo, as expressoes 'catastrofe' e 'fen6meno natural extremo' sao, por vezes, 
erradamente usados de modo indiferenciado como sin6nimos. 
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2. A ideia geral de risco 

Existem duas perspectivas extremas de se encarar o risco: (1) catastrofismo; 
(2) irresponsabilidade. Ambas estao erradas, pois ha que analisar e gerir os 
riscos. As praticas concretas situam-se algures entre os dois extremos. 

Ha que ter uma no<;ao previa das vulnerabilidades existentes. 
Vulnerabilidade as catastrofes e a «exposi<;ao do suporte fisico da sociedade, 

grupos sociais e indivfduos aos acontecimentos extremos>>, Albala-Betrand 
(1993;90). 

Existem varios tipos de vulnerabilidades, mas trata-se de uma tematica que 
sai fora do ambito deste artigo. 

No entanto, refira-se que as vulnerabilidades estao fortemente dependentes 
das condi<;6es iniciais2 (condi<;6es econ6micas, institucionais, sociais e culturais). 

Da vulnerabilidade as catastrofes naturais decorre urn risco. 
0 conceito de risco esta ligado ao conceito de probabilidade. 
Carvalho Rodrigues (2005;19-20) escreve: «A probabilidade ea essencia do 

mar da vida. Por isso, naquele provavel ha uma medida de certeza que, aquela 
previsao, aquela opiniao sobre o tempo, venha a ocorrer. Eo resultado da conjectura 
sobre argumentos para trazer certeza ao futuro. Claro que tambem fazemos, 
igualmente, a combina<;ao de argumentos que provam variantes da mesma opiniao 
incluindo, mesmo, a contraria>>. 

Este autor, em obra anterior, coloca-se na perspectiva das condi<;6es do 
fen6meno e nao do nexo causa-efeito: «Temos hoje, em vez da descri<;ao absoluta 
da causa-efeito, a descri<;ao das necessidades, das possibilidades que, se acontecem 
ao mesmo tempo, geram a probabilidade, quase a verdade dentro de urn sistema 
de cren<;as. See possfvel, e temos urn conjunto de conhecimentos anteriores, entao 
acreditamos na sua possibilidade>>, Carvalho Rodrigues (1995;194). 

Acerca do conceito de condi<;ao, Abbagnano (2000;171-172) afirma que «os 
progressos da fisica, que marcaram a queda da no<;ao de causa, exigem a substi
tui<;ao do determinismo causal pelo determinismo condicional ... Assim, nas 
disciplinas mais dfspares, o conceito de condi<;ao esta tomando o lugar do 
conceito de causa>>. 

0 dicionario da Porto Editora define risco como a possibilidade de urn 
acontecimento incerto e futuro. 

Para Abbagnano (2000;859), o risco, em geral, e o aspecto negativo da 
possibilidade, o poder nao ser. 

2 Perspectiva que convida a uma abordagem desta tematica atraves da teoria do caos, 
0 que ultrapassa 0 ambito deste artigo. 
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3. Risco tradicional e risco operacional 

Hillier (1997;77) apresenta urn conceito operacional de risco. «E uma situa<;ao 
associada a urn conjunto de resultados ou pagamentos, em que cada resultado 
esta associado a urn estado que ocorre corn uma dada probabilidade». 

Este autor apresenta o exemplo da compra de urn bilhete da lotaria corn 0,5 
de probabilidade de urn pagamento de 10 euros e de 0,5 de probabilidade de 
pagamento zero, o que representa uma perspectiva de risco corn dois estados: 
ganhar ou perder. 

0 retorno esperado do bilhete de lotaria e de 0,5 x 10 + 0,5 x 0 = 5€. 
Rykcen (2002;30) considera tres tipos de riscos: risco de credito (75%), risco 

de mercado (5%) e risco operacional (20%). 
Os riscos de credito e de mercado sao os chamados riscos tradicionais. 
0 guia para a inclusao dos riscos ambientais e sociais na concessao de 

credito dos Bancos portugueses nao se interessa apenas pelos riscos tradicionais, 
mas tambem pelos riscos operacionais. 

Urn emprestimo incobravel e urn exemplo de risco de credito. 
0 aparecimento de novas concorrentes, tecnologias ou produtos sao tipos 

de risco de mercado. 
As catastrofes naturais, o terrorismo, a guerra e os danos ambientais sao 

exemplos de riscos operacionais. 
A partir do «11 de Setembro>> a percep<;ao dos riscos operacionais tornou

-se mais patente, sobretudo nos Estados Unidos. 
Embrechts (1997;77) apresenta a seguinte formula<;ao do modelo classico de 

risco: 
N(t ) 

U(t) = u +et- S(t), S(t) = LXi, t;::: 0 
i= l 

em que u representa o capital inicial, c a taxa de premia e S(t) o valor total das 
indemniza<;6es, que e uma soma aleat6ria de sinistros, Xi, independentes e iden
ticamente distribuidos. N (t) e urn processo homogeneo independente de Poisson 
de Xi. 

Este modelo pode ser desenvolvido nas hip6teses de grandes ou de pequenos 
sinistros. 

As resseguradoras utilizam modelos estatisticos de risco aplicados as bases 
de dados que possuem. Por exemplo, as perdas econ6micas provocadas por 
ventos cicl6nicos sao uma fun<;ao crescente da sua velocidade, existindo modelos 
probabilisticos que fazem tal associa<;ao, corn uma determinada margem de erro. 

Em termos empiricos e muito simplificados, tomemos, como mera ilustra<;ao, 
o caso dos riscos sismicos. 

Vamos supor que numa dada regiao existem cinco ciclos de sismos corn 
intensidade diferente, sendo 0 seu poder destrutivo decrescente relativamente a 
sua frequencia (v.g.: 0 ciclo de 200 anos e mais destrutivo do que 0 ciclo de 20). 

Ciclos (anos): 20, 40, 80,100 e 200. 
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Ciclo 
(an os) 

(1) 

20 

40 

80 

100 

200 

soma 

QUADR01 

Perdas econ6micas 

Perdas Perdas 
(%) € 

(2) (3) 

0,04 100 

0,12 300 

1,00 2500 

10,00 25000 

100,00 250000 

Perdas 
anualizadas 

(4) 

5 

7,5 

31,25 

250 

1250 

1543,75 

A 1. ~ coluna do quadro 1 apresenta os ciclos considerados. 
Na 2.11 coluna estao listados os prejufzos percentuais ocorridos no valor do 

im6vel em cada ciclo. 
A 3.1! coluna apresenta o valor econ6mico dos prejufzos de cada ciclo (v.g .: 

a primeira celula, no valor de 100 euros, eo resultado da divisao de 250 mil euros 
por 0,0004). 

A 4. ~ col una eo valor anual dos danos ciclo (v.g.: a primeira celula, no valor 
de 5 euros, e o resultado da divisao de 100 euros por 20 nos) . 

Urn apartamento no valor de 250 mil euros, na hip6tese te6rica e simplificada 
acima referida, teria urn premia anual de seguro de 1.543,75 euros, acrescidos de 
encargos diversos, o que equivale a 0,6175% do capital seguro. 

Em zonas costeiras ou expostas a sismos, tern havido uma contrac<;ao na 
oferta de determinadas modalidades de seguro, designadamente no que respeita 
a cobertura de riscos acima de determinados plafonds. 

0 risco pode tornar-se tao elevado que se podem atingir os limites da nao 
segurabilidade, o que constitui uma falha de mercado. Uma das fun<;6es do 
Estado moderno e regular o mercado, minorando tais falhas. 

Por isso, tern havido uma tendencia para o aumento das parcerias entre o 
sector publico e o privado. 

4. A ocorrencia de catastrofes naturais em Portugal 

Os tres quadros a seguir apresentados listam as dez maiores catastrofes que 
se verificaram em Portugal nos ultimos cem anos3

• 

3 Informa~ao retirada na. Internet em 10 de Agosto de 2010. 
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20 

QUADR02 

As 10 maiores catastrofes em Portugal - n. Q de mortes 

Tipo Data N. Q de mortes 

Temperaturas extremas Agosto.2003 2696 

Cheias 26 Nov 1967 462 

Temperaturas extremas Julho.2006 41 

Cheias 21.Fev 2010 32 

Cheias 29.Dez 1981 30 

Temporal 30.0ut 1997 29 

Cheias Jan.1979 19 

Cheias 18.Nov 1983 19 

Fogos 15.Jun 1986 15 

Fogos 15.Maio 2005 15 
--------- -- -- - ---- ---- - ----- ----

Fonte: EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database -
Universite Catholique de Louvain - Brussels, Belgium. 

QUADR03 

As 10 maiores catdstrofes em Portugal - n. g de afectados 

Tipo Data N. Q afectados 

Fogos Janeiro.2003 150.000 

Cheias Fevereiro.1979 25.000 

Cheias Janeiro.1979 20.220 

Cheias 18 Nov 1983 2.000 

Cheias 22 Dez 1996 2.000 

Cheias 26 Nov 1967 1.100 

Cheias 08 Jan 1996 1.050 

Cheias 29 Dez 1981 900 

Cheias 22 Out 2006 240 

Cheias 06 Nov 1997 200 

Fonte: ibd. 
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QUADR04 

As 10 maiores catastrofes em Portugal - prejufzos econ6micos 

Tipo Data Prejuizos 1()3 US$ 

Cheias 21.Fev 2010 1.867.640 

Fog os Janeiro.2003 1.730.000 

Fog os 15 Mai 2005 1.650.000 

Se cas Set.2004 1.338.136 

Cheias 18 Nov 1983 95.000 

Sec a Abril 1983 95.000 

Fogos 09.Set 1985 95.000 

Cheias Jan.1979 30.000 

Temporal 30.0ut 1997 25.000 

Cheias 08.Jan 1996 13.000 

Fonte: ibd. 

Constata-se que as temperaturas extremas, concretamente o calor excessivo, 
tern sido a cat<istrofe natural que tern provocado o maior numero de vftimas -
catastrofe que provoca «mortes silenciosas», no sentido em que nao tern o aparato, 
a violencia, o mediatismo e a destruic;ao subita de urn sismo. 

As cheias da Ilha da Madeira, os fogos de 2003 e 2005 e a seca de 2004 
foram as catastrofes que provocaram maiores prejufzos econ6micos. 

Constata-se, assim, que nos primeiros anos do seculo XXI Portugal tern sido 
bastante castigado pelas catastrofes naturais. 

As catastrofes que nos ttltimos anos tern atingido Portugal sao catastrofes 
meteorol6gicas. Corn as alterac;6es climaticas previstas, e provavel haja uma 
tendencia para que tais tipos de catastrofes sejam mais frequentes e de maior 
dimensao. 

Sao conhecidas as vulnerabilidades do Sul de Portugal no que respeita aos 
recursos hfdricos, devido ao aumento da temperatura ea reduc;ao do escoamento 
no Verao, e no que se refere ao esperado aumento do numero de dias corn 
temperaturas corn valores extremos. 

0 Norte e o Centra do Pafs tern sido muito atingidos por fogos. 
A gestao de catastrofes, numa perspectiva preventiva, tern por objectivo 

minorar os efeitos nefastos das mesmas sabre as pessoas e o patrim6nio. Daqui 
decorre a necessidade de se fazer urn levantamento local dos riscos, tema que sera 
objecto do proximo capitula. 
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5. Analise dos riscos de catastrofes naturais a urn nivel local 

M.L. Carreno, O.D. Cardona e A.H. Barbat (2005), sugerem a utiliza<;ao de 
urn grupo de indicadores, formando urn indice de gestao de riscos, que se afigura 
bastante operacional e interessante, os quais medem o desempenho na gestao dos 
riscos e a sua eficiencia. 

0 fndice utiliza uma escala dos nfveis atingidos, os quais sao comparados 
corn os nfveis desejados ou metas estabelecidas. 

0 fndice foi construido a partir de quatro politicas publicas. Cada uma das 
quais compreendendo seis indicadores. 

Os autores designam o indice de gestao de riscos por RMI. 0 valor deste 
fndice e a media aritmetica dos valores de quatro indices: 

• RMIRI- e uma medida da percep<;ao individual dos riscos; 
• RMIRR - compreende medidas de preven<;ao e de minora<;ao dos danos; 
• RMI

0
M - tern a ver corn a resposta as catastrofes e reconstru<;ao e apoio 

financeiro do Estado; 
• RMIFR- mede o grau de institucionaliza<;ao e de transferencia do risco. 

0 valor de RMI e calculado para varias regioes da Colombia, para o pais 
e varios paises do continente americano. 

Cada sociedade apresenta a sua especificidade. No entanto, esta interessante 
e original experiencia merece ser estudada em detalhe e analisar-se a oportunidade 
da sua aplica<;ao a Portugal4 

• 

• 
6. Altera~6es clirnaticas e irnpactos das catastrofes rneteorol6gicas. 

As estatfsticas apresentadas nestes quadros evidenciam que as maiores 
catastrofes que se verificaram em Portugal nos ultimos quarenta anos sao de cariz 
meteorol6gico. 

E de admitir a hip6tese de que estes tipos de eventos naturais extremos se 
irao repetir corn mais frequencia, dependendo a dimensao dos seus impactos 
catastr6ficos de diversos factores, entre os quais as politicas preventivas pros
seguidas. 

Provaveis impactos5: 

4 0 leitor interessado pode encontrar o artigo nos proceedings da Conferencia Internacional 
sobre o 250.0 Aniversario do Terramoto de Lisboa de 1755. 

5 Nao sao aqui listadas as necessarias medidas para a reduc;ao das vulnerabilidades, 
como por exemplo a actua <;i\o sobre o ordenamento do territ6rio e disciplina do mercado, 
combatendo a economia paralela e a corrup<;i\o, por tal tarefa ultrapassar o i\mbito deste 
simples artigo. 
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A- Alguns tipos de impactos econ6micos: 

1 - Prejuizos directos das ocorrencias. 
2 - Despesas corn as operac;oes de emergencia, reabilitac;ao e reconstruc;ao. 
3 - Despesas corn a formac;ao de tecnicos e educac;ao da populac;ao. 
4 - Despesas de investimento em infra-estruturas e equipamentos mais 

vulneraveis ou mais necessarios a prevenc;ao. 
5 - Provavel aumento dos premios relativos a algumas modalidades de 

seguros. 
6 - Aumento das despesas de investimento na climatizac;ao de edificios, 

designadamente hospitais, creches e lares de terceira idade. 
7 - Urn maior esforc;o financeiro e organizativo na gestao dos recursos 

hidricos. 

B - Alguns tipos de impactos sociais e culturais: 

1 - Adaptac;ao das pessoas e das instituic;oes a uma nova realidade -
desenvolvimento de uma cultura de seguranc;a (necessaria uma acc;ao 
do Estado nesse sentido). 

2 - Probabilidade de aumento da vulnerabilidade as catastrofes dos grupos 
de risco corn menos posses econ6micas. 

3 - Maior sensibilizac;ao dos media para a tematica das alterac;oes climaticas 
e catastrofes naturais. 

4 - Adaptac;ao dos curricula escolares a nova realidade. 

As catastrofes sao destruidoras de recursos naturais, econ6micos e finan
ceiros. Por outro lado, a prevenc;ao tern custos. Ora os recursos econ6micos exis
tentes sao escassos e de emprego alternativo, razao pela qual se deve seguir uma 
estrategia que apresente garantias minimas de eficiencia, sobretudo numa 
conjuntura econ6mica e financeira internacional desfavoravel. 
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