
Um Outono para
não meter água

Inundações encontram-se entre o maior risco da natureza em Portugal.

Com a chegada do Outono sobe ex-

ponencialmente o risco de inunda-

ções, pela estação em si e pelas alte-

rações climáticas no nosso planeta.
Se juntarmos a esta estação e às

agressões ao ambiente os fenóme-

nos de concentração urbanística,

podemos ter reunidos os elementos

que levam à tempestade perfeita,
"quiçá", a expressão mais adequa-
da para os dias que vivemos. Esta

conjugação de factores representa
um risco para populações e empre-

sas, bem como para o sector segu-

rador, apesar de estar habituado a

proteger e a ser eficiente, "inclusiva-

mente nestes eventos extremos que
afectam uma grande quantidade e

diversidade de património", expli-
ca a Associação Portuguesa de Se-

guradores (APS).
"As inundações são, a par das

tempestades e dos sismos, o maior
risco da natureza em Portugal", ex-

plica a APS. Por isso, as inundações
e as tempestades - que, muitas ve-

zes, têm fenómenos de inundação
associadas - estão na origem da

maior parte destes sinistros que, no
seu conjunto, envolveram o paga-
mento de indemnizações a particu-
lares e empresas de quase 330 mi-
lhões de euros, segundo dados vei-

culados pela associação. A APS ex-

plica também que relativamente à

dimensão dos danos económicos se-

gurados, o maior sinistro desta últi-

ma década e da história do seguro
em Portugal foi a tempestade na
Madeira em Fevereiro de 2010, ge-

rando indemnizações globais de

141 milhões de euros. E no que diz

respeito ao número de ocorrências,
o maior foi o temporal que assolou

várias regiões do continente em

2013, que gerou quase 48 mil pro-
cessos de sinistro, dando origem a

mais de 100 milhões de euros de in-

demnizações.

A ciência ao serviço do
sector empresarial
O aquecimento global do plane-

ta leva a que chova menos no Sul da

Europa, mas, em contrapartida, ori-

gina o agravamento de fenómenos

extremos, como, por exemplo, as

trombas de água. Além dessa con-

centração de precipitação, o efeito

de estufa leva também à subida do

nível do mar e à erosão das zonas
costeiras. Com o intuito de fazer

frente a esta nova realidade, que ine-

vitavelmente aumentará as cheias

em Portugal, foi criado pela APS e

pela Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa (FCUL) um

projecto denominado Cartas de

Inundações e de Risco em cenários

de Alterações Climáticas (CIRAC).
E o resultado concreto deste traba-
lho foi o mapeamento detalhado da

vulnerabilidade do território conti-
nental português ao risco de inun-

dações, com base num amplo e di-
versificado conjunto de informação
recolhida para o efeito e a aplicação
de metodologias próprias.

Este estudo científico, que du-
rou mais de três anos a construir,
tem "metodologias muito bem fun-

damentadas", salienta a APS, que,

por isso, não coloca em causa a sua

aceitação pelo sector segurador por-
tuguês. No que diz respeito à utili-
dade prática que cada seguradora
dará aos seus resultados, é deixada
à liberdade dos operadores.

Zonas problemáticas em
risco de cheias
Segundo um estudo do CIRAC,

a distribuição nacional de vulnera-
bilidade a inundações indica uma
vasta área do território (85%) com
baixa vulnerabilidade a inundações,
associado a baixas densidades po-
pulacionais e baixa ou moderada

susceptibilidade física, como nas zo-

nas costeira e Sul do Alentejo, o

Norte montanhoso do Algarve e a

maior parte da região Centro e Nor-
te interior.

As áreas de alta e muito alta vul-

nerabilidade a inundação, cobrindo

cerca de 2% do território Português

Continental, são na sua maioria re-

presentadas por áreas urbanas com

alta densidade populacional e sus-

ceptibilidade física elevada e muito

elevada, geralmente associadas a

baixa permeabilidade do solo. Es-

tas zonas podem ser encontradas

nas áreas metropolitanas de Lisboa

e Porto, a parte leste do Algarve,
bem como todas as grandes cidades.


