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Seguradoras pagaram
320 milhões de euros
em indemnizações em
grandes tempestades
nos últimos oito anos
Há pelo menos 3601 edifícios expos-
tos aos danos de inundações em zo-
nas problemáticas de Lisboa, Porto,
Coimbra e Oeiras. E as seguradoras
poderão agora saber, com precisão,
qual o risco concreto a que está su-

jeita cada uma destas construções,
individualmente .

Os números são resultados de um
projecto da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, financiado

pela Associação Portuguesa de Segu-
radores (APS), que fez a primeira car-

tografia completa do risco de cheias

em todo o país - hoje e até ao fim do
século. Foram três anos de trabalho,

que envolveu cruzar dados sobre a

precipitação, as cheias, a localização
dos edifícios. Modelos de hidrodinâ-
mica traçaram o comportamento de

inundações com vários níveis de gra-
vidade. E modelos climáticos traça-
ram cenários sobre o que se pode
antever para o futuro.

Combinando tudo, os investiga-
dores construíram diversos índices
relacionados com o risco de cheias

e, a partir deles, mapas - daí o nome
do projecto: Cartas de Inundação e
Risco em Cenários de Alterações Cli-
máticas (Cirac).

Em traços grandes, cerca de 2% do
território de Portugal continental é
de alta ou muito alta vulnerabilida-
de. São 1780 quilómetros quadrados,
uma área semelhante à do concelho
de Odemira, o maior do país.

Outros 14% (12.500 quilómetros
quadrados) são áreas de vulnerabi-
lidade moderada. Aí estão, por exem-

plo, as bacias espraiadas de grandes
rios, como o Tejo, o Mondego ou o

Vouga, o centro do Alentejo, parte
do Algarve e zonas ao redor de algu-
mas cidades, como Setúbal, Viana do

Castelo, Bragança, Vila Real e Caste-
lo Branco. O resto do território tem
baixa vulnerabilidade.

0 estudo analisou a fundo algumas
zonas urbanas tradicionalmente afec-



tadas por inundações - sobretudo

por cheias rápidas, que resultam de
chuva forte concentrada em pouco
tempo. E concluiu que embora Coim-
bra seja a cidade com mais edifícios

expostos às cheias (1278), é na zona
de Algés, em Oeiras, que os risco são

maiores - segundo um indicador que
combina vários parâmetros, para cal-
cular a probabilidade de danos nos
edifícios.

Foram os prejuízos da cheias, ou
dos eventos meteorológicos em ge-
ral, que motivaram a Associação Por-

tuguesa de Seguradores a financiar o

estudo. "Estamos a sentir que a fre-

quência e o volume de danos pesso-
ais e patrimoniais tem aumentado",
afirma o presidente da APS, Pedro
Seixas Vale.

Entre 2006 e 2014, houve oito
eventos meteorológicos graves, que
resultaram em 320 milhões de eu-
ros em indemnizações a 65 mil se-

gurados. A maior parte reparte-se
entre duas situações em particular.
Uma delas foi a tempestade Gong,
de 19 de Janeiro de 2013, que varreu
o país com ventos de até 140 quiló-
metros por hora. Só aí, houve 48
mil segurados a accionarem as suas

apólices de seguro, somando cem
milhões de euros em indemnizações.

A outra situação crítica foi a do
temporal de 20 de Fevereiro de 2010
na Madeira, que levou torrentes de

água, lama e pedras das encostas

montanhosas para o Funchal e ou-
tras cidades, deixando um saldo de
47 mortes, centenas de desalojados
e um enorme rasto de destruição.
Apesar de apenas 2300 segurados
terem reclamado indemnizações, o

valor total chegou aos 141 milhões
de euros.

O que as seguradoras pretendem
com o estudo é obter um quadro
científico actualizado para poder
programar melhor as apólices. "Que-
remos fazer uma cobertura adequa-
da, a um preço correcto", disse o pre-
sidente da APS, na apresentação do
trabalho ontem, em Lisboa.

Pedro Seixas Vale diz que o ob-
jectivo não é aumentar o valor dos

seguros, mesmo porque o custo po-
derá cair em muitos pontos do país.
Segundo a APS, 60% das habitações
em Portugal não têm um seguro que
cubra o risco de inundações.

Financiar um estudo desta nature-
za não é novidade. A APS já o fez para
o risco de sismos - o pior desastre
natural possível para as seguradoras
em Portugal. E análises de risco às

cheias já existiam, mas já não esta-
vam adequadas para o que tem vindo
a acontecer.

Futuro incerto
A preocupação é maior em função
das alterações climáticas, que farão
de Portugal um país mais quente,
possivelmente com mais chuva no
Norte e menos no Sul, ao longo deste

século. É um dado que não poderia
deixar de ser tido em conta. "Esta-
mos a avaliar cheias com períodos de
retorno de cem anos, por isso temos
de considerar as alterações climáti-
cas", disse Filipe Duarte Santos, co-
ordenador do grupo de investigação
Impactos, Adaptação e Modelação
em Alterações Climáticas, da Univer-
sidade de Lisboa, responsável pelo
estudo.

Os sinais para o futuro são, no en-
tanto, ainda muito incertos. Apenas
dois cenários foram analisados, com
base num único modelo de simula-

ção climática. Em Lisboa, por exem-
plo, o risco de cheias no final deste
século desagrava num dos cenários
mas piora no outro. Já em Coimbra,
na Baixa, a situação é semelhante à
de Lisboa, mas na zona sul da cidade
o sinal é de agravamento nos dois
cenários, no longo prazo.

O investigador Pedro Garrett, co-
ordenador do projecto, explica que
há maior incerteza quanto à preci-
pitação no futuro, do que quanto
à temperatura. E acrescenta que o

objectivo, agora, é prosseguir o tra-
balho, incorporando dados de mais
modelos climáticos, de modo a ter
uma melhor ideia dos níveis de in-
certeza e afinar os resultados de um
trabalho que é apresentado como
pioneiro em Portugal. "Foi tudo fei-
to pela primeira vez", diz.



Localidades mais
vulneráveis a cheias
estão todas no Norte

VILA NOVA DE GAIA
com maior risco
de inundações
do que o Porto

Diná Margato
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O MAPA nacional dos locais
vulneráveis a cheias, ontem
lançado em Lisboa, coloca na
primeira linha de preocupa-
ção vários pontos da região
Norte. Nos lugares cimeiros
estão a Área Metropolitana
do Porto; campos circundan-
tes aos rios Cávado, Ave e

Douro; Braga e Guimarães; e

ainda Esmoriz e Espinho.
"Segundo o índice que ele-

gemos, que tem oito classes,
estas zonas estão na escala

máxima, oito", declara o cli-
matologista Hugo Costa.
"São as de maior vulnerabi-
lidade no território portu-
guês". E porquê? "Juntam
fatores determinantes: têm
edifícios e população, a pre-
cipitação é recorrente e pos-
suem características topo-
gráficas e de solo que permi-
tem acumulação de água".

No segundo patamar de

vulnerabilidade, figuram
Aveiro, Águeda, Mondego
(de Coimbra até à Figueira da

Foz), Batalha e Fátima, diz o

investigador do Centro de Al-
terações Climáticas da Facul-
dade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa, membro da

equipa que preparou o proje-
to Cartas de Inundações e de

Risco em Cenários de Altera-

ções Climáticas, financiado

pela Associação Portuguesa
de Seguradores. A escassez de

pluviosidade em Lisboa con-
tribui para a sua exclusão da

lista negra.
O conceito de vulnerabili-

dade difere do de risco. "O
risco implica a valência de

probabilidade: quão prová-
vel é a ocorrência de um
evento. Na vulnerabilidade
não interessa a probabilida-
de. É a tendência". Hugo
Costa esclarece que "não se

estudou o risco nessas zo-
nas. Estudámos o Porto e

Gaia. Aí, sabemos que exis-
te um valor elevado".

Assinala o estudo pioneiro
que Gaia está mais exposta

ao risco de inundações do

que o Porto, destacando-se a

Afurada, Areinho e frente ri-
beirinha de Santa Marinha,
onde se localizam as caves.

Aqui, a avaliação de perigosi-
dade considerou o caudal do

rio e não as chuvas.
A possibilidade de cheias

foi igualmente avaliada em
bairros de Lisboa, Algés e

Coimbra. Na capital, o troço
da bacia da Avenida da Liber-
dade (Rua das Pretas, Portas
de Santo Antão) onde a rede
de drenagem não é tão eficaz
em caso de chuva o risco é su-

perior ao da Baixa. Esta tem
maior capacidade de drena-

gem e sistema para escorrer a

água. •

Ribeira do Porto transformada em Veneza pela invasão das águas do Douro

47 mil
sinistros do temporal
A Associação Portuguesa de

Seguradores, APS, registou
47629 sinistros nos dias 19

e 20 de janeiro de 2013, al-

tura de ventos fortes e

chuvas torrenciais. As segu-
radoras tiveram de pagar
indemnizações superiores
a 100 milhões de euros.

141 milhões na Madeira
0s estragos causados pelas
cheias na Madeira, no ano
de 2010, custaram às

seguradoras 141 milhões,

apesar das ocorrências

serem 2339.

Uma cheia por ano
Desde 2006, houve uma

grande catástrofe por ano
relacionada com o clima. De

2006 a 2013, foram segu-
radas 65 mil pessoas e
ressarcidos 320 milhões.

Governante avisa
0 secretário de Estado aler-

tou para que haja "cuidado",

de modo a evitar que um
maior conhecimento so-

bre os riscos de inundações

seja justificação para subi-
das de preços nos seguros,

sem "devida ponderação".



REPORTAGEM MULTIMEDIA

Tudo o que a água
pode levar
Por José Pedro Frazão e João Santos Duarte

Um estudo da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa revela pela primeira vez e em pormenor o

impacto das inundações provocadas por chuva muito
intensa em Lisboa. Mas estará a capital realmente
preparada?
A Renascença conta-lhe tudo numa reportagem
multimédia "um próximo dilúvio" onde pode consultar
os mapas das zonas mais atingidas, conhecer as

respostas imediatas e as soluções de longo prazo para
este problema.
Veja a reportagem no site da Renascença.





Baixa de Lisboa e Algés
entre as cinco zonas mais
vulneráveis às cheias

Primeiro mapa
de risco foi ontem
apresentado e faz
previsões até ao
fim deste século

É o primeiro mapa de risco de
cheias do país e identifica as cin-

co zonas mais vulneráveis: Bai-

xa de Lisboa e Algés, Baixa do

Porto, Gaia e Coimbra O projec-
to Cartas de Inundações e de Ris-

co em Cenários de Alterações Cli-

máticas (CIRAC) foi pedido pela

Associação Portuguesa de Segu-
radores e resultou no primeiro
diagnóstico nacional que identi-
fica os perigos de inundação.

As áreas mais sujeitas a cheias

estão no Norte e Centro do país,

com risco de aumentar nos pró-
ximos anos, devido às alterações
climáticas, sendo a advertência

para não construir mais forte no

litoral, avisou o investigador da
Universidade Lisboa Filipe Duar-

te Santos. A informação, com
cenários climáticos para até ao

final do século, vai estar dispo-
nível para que todos o possam
consultar, desde as autarquias
aos responsáveis pelos licencia-
mentos de obras, passando pelos

cidadãos que pretendam cons-
truir ou autoridades de protec-
ção civil. "Diria que o litoral é

talvez a parte do território em

que a advertência para não cons-

truir é mais forte, mas também
estamos a falar de leitos de cheia,

todas as zonas baixas que têm
risco de inundação são áreas
onde não se deve construir",
explicou à Lusa Filipe Duarte
Santos.

Este estudo "identifica as zonas

em que é prudente não cons-

truir, tendo em conta a possibi-
lidade de haver cheias sobretu-
do no futuro, dado que devido à

alteração climática em algumas

zonas, principalmente no Nor-

te, a precipitação intensa vai tor-

nar-se mais provável", alertou.
No plano das mudanças climá-

ticas, os riscos de inundação serão

mais fortemente acrescidos, ou

seja, o perigo irá aumentar mais

no Norte do que no sul e terá
mais impactos em Coimbra do

que em Lisboa e Algés" resumiu

Filipe Duarte Santos . Os locais

apontados concentram grande
parte da população portuguesa,
habitações, outras construções
e infraestruturas, mas também
interesses económicos.


