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Seguradores atentos a novo mapa de risco de inundações
As cidades de Vila Nova de

Gaia e Porto estão altamente

expostas ao risco de inundação,
tal como duas das principais
artérias de Lisboa e ainda o

sul de Coimbra. São algumas
das revelações da Carta de

Inundação e Risco em Cenários
de Alterações Climáticas, um

estudo encomendado pela

Associação Portuguesa de

Seguradores à Faculdade de

Ciências da Universidade de

Lisboa
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A zona da Alfândega, a Ribeira e a
área de confluência dos rios Torto
e Tinto com o Douro foram iden-
tificadas na Carta de Inundação e

Risco em Cenários de Alterações
Climáticas (CIRAC) como as zonas da cidade
do Porto mais expostas ao risco de inundação.
Já na vizinha Vila Nova de Gaia, o risco mais
elevado foi encontrado nas localidades de São

Pedro da Afurada e de Areinho e ainda na fren-
te ribeirinha de Santa Marinha. Estas de zonas
de maior perigo estão especificamente relata-
das num dos vários casos de estudo que inte-

gram a Carta de Inundação encomendada pela
Associação Portuguesa de Seguradores (APS)
à Faculdade de Ciências da Universidade de

Lisboa e que esta semana foi apresentada em
Lisboa. O documento, que demorou três anos

a ser produzido, faz um mapeamento do risco

de inundações em Portugal, onde as áreas me-

tropolitanas de Lisboa e Porto e a parte leste

do Algarve se destacam pela exposição mais
elevada. No entanto, este rísco elevado afeta

apenas 2% do território nacional,, concluiu a

equipa de investigadores. J£ 14% do país está

exposto a um risco de inundação moderado
e aqui incluem-se as baixas planícies do Tejo,
Mondego e Vouga; o Alentejo central; parte do

Algarve; a faixa costeira entre Setúbal e Viana
do Castelo e ainda algumas cidades do interior,
como Bragança, Vila Real ou Castelo Branco.
Mais a salvo, com baixo risco de inundação,
estão a parte mais montanhosa do Algarve, o
Sul do Alentejo, grande parte da região Centro
e ainda o Interior Norte do país.

Em Lisboa, a Baixa da cidade está também
na lista das zonas mais facilmente inundáveis,
mas a maior surpresa produzida pelo estudo

aponta para um risco ainda mais elevado na
Avenida da Liberdade, com especial incidência

na Rua das Pretas e na Rua das Portas de San-

to Antão. Também a Avenida Almirante Reis

apresenta um grau considerável de exposição ao
risco de inundação, sobretudo no Regueirão dos

Anjos e no Largo do Intendente.
Na região Centro, é o Sul da cidade de

Coimbra que se destaca como zona mais exposta
ao risco de inundação.

"Este estudo resulta da necessidade de co-
nhecer melhor o risco de inundações em Portu-

gal. A frequência deste tipo de eventos tem sido
cada vez maior e simultaneamente o volume de
danos pessoais e patrimoniais que se está a sofrer
é também maior", justifica Pedro Seixas Vale,

presidente da APS. "Nada melhor do que o co-
nhecimento científico para tentar perceber este

fenómeno e este estudo vai não só permitir-nos
conhecer melhor o risco de inundação, como



também fazer melhor a cobertura deste risco,
com o preço correto", esclarece Seixas Vale.

Seguradores, ressegurado res, municípios,
instituições e o próprio Estado poderão bene-
ficiar com a informação produzida no estudo,
crê o presidente da APS, que lamenta ainda que
apenas 60% das habitações portuguesas dispo-
nham atualmente de coberturas de seguro para
o risco de inundação. "Há um trabalho de sen-

sibilização da população portuguesa a ser feito",
constata Seixas Vale.

Só nos últimos oito anos, Portugal sofreu

pelo menos oito casos de inundações de grande
dimensão, que levaram o setor segurador a pagar
indemnizações no valor de 320 milhões de euros
a cerca de 65 mil segurados*


