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Gestão de Riscos

“A Gestão de Riscos é a ciência, a arte e a função 

que visa à protecção dos recursos humanos, 

materiais, ambientais e financeiros (…), quer 

através da eliminação ou redução de seus riscos, 

quer através do financiamento dos riscos 

remanescentes, conforme seja economicamente 

mais viável.”



Gestão de Riscos



Gestão Urbana - Prevenção

Desafios



Urbanização de Risco 
e Degradação Urbano-Ambiental

Momentos específicos no nosso país para a mudança ocorrida 
nas relações socioeconómicas das cidades, em função de uma 
urbanização descontrolada

Crescimento urbano transformou e inverteu a distribuição da 
população no espaço geográfico

80% da população concentrada na faixa litoral, que se veio a 
consolidar durante todo o séc. XX, com especial relevância para 
as últimas décadas



Urbanização de Risco 
e Degradação Urbano-Ambiental



Urbanização de Risco 
e Degradação Urbano-Ambiental
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Urbanização de Risco ou Risco 
de Urbanização?

A Gestão de Riscos relacionada a áreas 
urbanas degradadas



Urbanização de risco ou risco de urbanização?

As cidades informais são situações concretas que 
evidenciam a necessidade de construir uma política urbana 
com o objectivo de promover a integração social e 
territorial da população que vive nesses bairros urbanos;

De entre as consequências do processo de exclusão social, 
destacam-se duas: a degradação ambiental e a escalada de 
violência.



Urbanização de risco ou risco de urbanização?

As mudanças ocorridas no país a partir de 25 de Abril de 
1974, com a crescente importância da municipalização e 
descentralização das políticas (em especial as de natureza 
social), levaram à necessidade de novos arranjos políticos e 
institucionais e à redefinição de programas e práticas em 
várias instâncias do governo.

Actualmente, em relação ao direito urbanístico, muita 
legislação tem sido produzida, dirigida à política urbana, 
consagrando responsabilidades e obrigações do poder 
público e privado, para reverter o quadro de degradação 
ambiental e das desigualdades sociais nas cidades.



Riscos decorrentes do 
actual Modelo de Gestão
Riscos decorrentes do 
actual Modelo de Gestão É necessárioÉ necessário

Segregação

Exclusão Social

Faz todo o sentido que se ordene 
a matéria sobre urbanização das 
cidades e se crie um código para 
o sector da Construção Civil

Instituir ferramentas de gestão 
urbana, como mecanismos 
práticos de gestão preventiva;

Formação na área de análise de 
risco de avaliação, como 
instrumento de Gestão Urbana 
Preventiva (Gestor Urbano com 
a responsabilidade de propor 
directrizes e soluções a partir da 
gestão e prevenção de riscos)

Considerações Finais

Trata-se de comungar crescimento económico com o desenvolvimento, para 
que sejam minimizadas as desigualdades geradas entre ricos e pobres.
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