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Torres Vedras, 23 de dezembro de 2009 
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Vulnerabilidade 16% 
do país exposto a cheias 

Cerca de 85% do território continental 
português são de vulnerabilidade a 
inundações baixa. Mas 14% (por exem-
plo, as planícies aluviais expostas aos 
rios Tejo, Mondego e Vouga) são de sus-
cetibilidade moderada. E 2% (zonas de 
Lisboa e Porto e parte leste do Algarve, 
por exemplo) são alta a muito alta. . 

  

Comércio 300 mil 
apólices garantidas 

Segundo dados da Associação Por-
tuguesá de seguros (APS), existem 
cerca de 300 mil contratos de se-
guro com a cobertura de risco de 
inundação na área do comércio. Os 
mais de 65 mil sinistros registados 
em nove eventos extremos incluem 
estabelecimentos e residências. 
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Temporais Seguradoras registaram mais de 65 mil sinistros em apenas nove eventos extremos desde outubro de 2006 

Enxurrada de milhões 
Alfredo Mala 
amaia@jn.pt  

► As seguradoras portuguesas as-
sumiram cerca de 313 milhões de 
euros por causa de nove eventos 
extremos em sete anos. É uma par-
te dos prejuízos causados por tem-
porais e inundações que vão ser 
mais frequentés. de que os recen-
tes acontecimentos no Algarve fo-
ram apenas um aviso. 

Segundo a Associação Portugue-
sa de Seguradoras (APS), os nove 
eventos naturais extremos "de re-
conhecida gravidade e amplitude" 
desde o outono de 2006 foram res-
ponsáveis por 65 109 sinistros. 

Por esses sinistros, registados 
em apenas 18 dias, no total, as com-
panhias pagaram indemnizações, 
ou constituíram provisões em fun-
ção das peritagens realizadas ou 
em curso, num total de 312,9 mi-
lhões de euros - uma média de 
4806 euros por cada. 

Cerca de 45% daquele montante, 
que ainda não abrange as últimas 
ocorrências no Algarve, destina-
ram-se a ressarcir 141,1 milhões de 
euros de prejuízos em 2339 sinis-
tros na Madeira num só dia - 20 de 
fevereiro de 2010 -, ou seja, uma 
média de 60 325 euros por caso. 

Mais de 73% dos sinistros - 
47628 - ocorreram em apenas dois 
dias, entre 18 e 19 de fevereiro de 
2013, quando uma tempestade var-
reu Portugal continental, respon-
dendo por 100,1 milhões de euros 
de indemniiações - uma média de 
2103 euros por cada. 

Entre os valores pagos e os pre-
juízos reclamados vai uma diferen-
ça desconhecida, pois a perceção 
dos segurados quanto aos danos 
sofridos nem sempre é confirmada 
pelas peritagens e nem sempre os 
bens atingidos estão atualizados. 

As ocorrências no Algarve, em 
particular em Albufeira, colocaram 
na ordem do dia o problema da co-
bertura de riscos em zonas susce-
tíveis a inundações, cuja frequên-
cia aumenta com as alterações cli-
máticas, como alertam sucessivos 
relatórios científicos. 

A própria APS publicou, no ano 
passado, com o suporte cientifico 
da Faculdade de Ciências da Uni- 

versidade de Lisboa, um instru-
mento - "Cartas de inundação e ris-
co em cenários de alterações cli-
máticas" - sobre estes fenómenos, 
estimando que cerca de 16% do ter-
ritório continental é vulnerável. 

A Agência Portuguesa do Am-
biente (AP) publicou em dezembro 
cartografia específica sobre o risco 
de inundação abrangendo 22 zonas 
de norte a sul do país do "retângu-
lo", com destaque, por exemplo, 
para as área ribeirinhas da Régua, 
Porto, Gaia, Agueda, Pombal, 
Abrantes, Tomar, Aljezur e Faro. 

"Em princípio", as companhias 
não aceitam cobrir riscos em cons-
truções em leito de cheia, "mas a 
decisão depende da política de 
subscrição e da análise de risco de 
cada seguradora", explica o presi-
dente da APS, Pedro Seixas Vale, in-
dicando que a contratação nessas 
condições pode implicar agrava-
mento dos prémios, segundo os 
critérios de cada uma. 

Tendo as cartas de risco de inun-
dação como "instrumento auxi-
liar", embora "não determinante", 
as seguradoras baseiam "essencial-
mente em dados estatísticos (his-
tóricos e próprios) da sinistralida-
de dos locais de risco e em infor-
mação de caráter científico e aca-
démico".• 

Cobertura Atenção 
à alteração de risco 

• Se, por exemplo, após a con-
tratação do seguro, o jardim 
fronteiro ao prédio for pavimen-
tado, impermeabilizando o solo 
e aumentando o risco de inun-
dação, a seguradora é obrigada 
a pagar os danos? A APS diz 
que os riscos estão cobertos se 
o agravamento for comunicado 
antes do sinistro. E estão par-
cialmente cobertos, reduzindo-
-se a prestação na proporção 
da diferença entre o prémio co-
brado e o que seria devido em 
função das condições reais, se 
não tiver sido comunicado cor-
retamente antes da ocorrência. 
Mas a companhia pode recusar 
pagar em caso de comporta-
mento doloso. 

Portugal: eventos naturais extremos 
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Comerciantes e população vão poder recorrer a ajudas estatais 

Disponibilizados 
três fundos para 
reduzir prejuízos 
ALBUFEIRA  O Governo decidiu on-
tem autorizar a imediàta utilização 
dos fundos de emergência munici-
pal, de socorro social e da conta de 
emergência para minimizar os pre-
juízos provocados pela intempérie 
que afetou o município de Albufei-
ra no passado domingo. 

O ministro da Administração In-
terna, Calvão da Silva, afirmou que 
o Conselho de Ministros aprovou 
uma resolução "para se poder lan-
çar mão dos recursos legais exis- 

Sobre as referências 
bíblicas, ministro 
diz ter de se 
"distinguir 
o essencial 
do acessório" 

Fanudicãm Funeral de vitima das cheias 

TERRA NATAL Francisco da Silva Navio foi ontem a enterrar em Calendário, 
Famalicão. A morar há mais de 20 anos em Boliquelme, pretendia ser enterra-
do na terra natal. O homem, que completaria 80 anos anteontem, foi arrastado 
pela água no domingo, em Loulé, e encontrado morto na segunda-feira. A.L. 

Cheia Chuva de domingo 
não bateu recordes 

A quantidade chuva que caiu no do-
mingo entre Portimão e Olhão foi ink-
rior a máximos históricos registados e 
deveu-se a uma depressão centrada no 
Norte de África. Segundo o Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera 
(IPMA), a zona mais afetada foi a linha 
entre Portimão e Olhão;  Albufeira e  

Quarteira em particular. "Estima-se 
que o valor da precipitação entre as 4 e 
14 horas em Albufeira e Quarteira tenha 
variado entre 106 e 139 milímetros", 
refere o IPMA. O instituto refere que nas 
suas estações meteorológicas automá-
ticas do aeroporto de Faro e de Porti-
mão os "máximos horários de precipi-
tação observados foram de 11 milíme-
tros em Portimão, às ll horas, e de 20 
milímetros em Faro, às 12 horas. 

tentes que estão desde já disponí-
veis", referindo que "agora é neces-
sário que o processo de quantifica-
ção dos danos seja uma realidade". 

Em conferência de imprensa, 
João Calvão da Silva reforçou que a 
decisão do Governo permite "à 
imediata utilização do dinheiro 
destas três fontes" - fundo de 
emergência municipal, fundo de 
socorro social e conta de emergên-
cia. 

Questionado pelos jornalistas 
sobre o pedido do presidente da 
Câmara de Albufeira para que fos-
se decretado o estado de calamida-
de pública para o concelho, o go-
vernante afirmou que "a resposta 
ao pedido está dada". "É possível 
disponibilizar de imediato o di-
nheiro para minimizar os danos 
causados", acrescentou, referindo 
que "o Governo, na pessoa do mi-
nistro da Administração Interna, 
esteve no local, inteirou-se da si-
tuação e ao fim de dois dias as me-
didas estão tomadas". 

Sobre as críticas que lhe foram 
feitas pelas referências bíblicas, 
aquando da visita a Albufeira, na 
sequência da intempérie de do-
mingo, que fez uma vítima mortal 
e numerosos prejuízos, o ministro 
contrapôs com a necessidade de 
"distinguir o essencial do acessó-
rio". 

Estrutura de coordenação 
O Governo decidiu ainda criar uma 
estrutura de coordenação e contro-
lo para o reconhecimento das ne-
cessidades de socorro e assistência, 
com a função de inventariar e com-
provar as situações elegíveis para o 
apoio através da conta de emergên-
cia. lá a Segurança Social terá a res-
ponsabilidade de adotar os proce-
dimentos necessários à atribuição 
de apoios e à reparação de danos a 
pessoas e famílias em situação de 
emergência social. 

Foi ainda constituída uma co-
missão interministerial de coordè-
nação política, com membros do 
Governo dos ministérios das Finan-
ças, Administração Interna, Admi-
nistração Local, Solidariedade e Se-
gurança Social, coordenada pela 
Administração Interna. 

O presidente da Câmara de Al-
bufeira considerou importante que 
o Governo tenha autorizado o aces-
so imediato aos fundos de emer-
gência. "É uma decisão importan-
te, pois o Governo reagiu com cele-
ridade com medidas que são posi-
tivas para ajudar a enfrentar a cala-
midade que se abateu sobre o con-
celho", disse Carlos Silva e Sousa. • 
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Mau tempo Seguros 
cobriram prejuízos 
de 313 milhões 
em sete anos 
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