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Resumo:

No âmbito das ciências cindínicas, é importante compreender o território como o 
contexto de encontro de forças e atores, de estabelecimento de relações e definição de 
redes. Esta visão do território transforma-o num importante conceito e instrumento 
metodológico para a análise e gestão dos riscos. Complementando a abordagem segmentada 
e dissociativa dos diferentes tipos de riscos – naturais, sócio-ambientais e tecnológicos –, 
defendemos a leitura integrada de todas as dinâmicas que os influenciam, enquadradas em 
territórios de risco. A gestão dos riscos nas cidades exige o reconhecimento de que potenciam 
a coexistência, catalisação e imbricação de fatores específicos de susceptibilidade e 
vulnerabilidade. Esta reflexão visa evidenciar os contextos de produção de múltiplos riscos 
no espaço urbano e as assimetrias na sua manifestação, agravados pelas rápidas mutações 
induzidas pela expansão urbana. Objetivamos, igualmente, apontar soluções alicerçadas no 
planeamento do território.
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Abstract:

Cities and urban dynamics: the management of complex relationships in territories of risk.

Within the risk science is important to understand the territory as context where 
different forces and actors meet together, where relations develops and networks take 
shape,  giving spatial configuration to complex processes. This vision of the territory turns it 
into an important concept and methodological tool for hazards analysis and management. 
Complementing the traditionally segmented and dissociative approach to different types of 
risks - natural, socio-environmental and technological - and its mechanisms of reproduction, 
the framing of these phenomena within the system of a risk territory improves the integrated 
understanding of all dynamics whose spatial distribution influences the different geographies 
of risk. Cities are, undoubtedly, risk territories, combining different types of phenomena and 
processes, of anthropogenic or natural order, that defines the spatial susceptibility. In cities, 
hazards impacts are particularly enhanced by multiple factors of vulnerability and the various 
dimensions that it may take. Risk management in cities must be rooted in the recognition and 
awareness that they correspond to areas with special features that enhance the coexistence, 
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catalyzing and overlapping of potentially dangerous phenomena. This discussion aims to 
highlight the contexts of production of multiple risks in urban areas and the asymmetries in 
its expression, worsened by the rapid changes caused by urban growth and urban sprawl. We 
also aim to contribute to the diagnosis of the most recurrent factors and processes that 
contributes to the aggravation of susceptibility and vulnerability, in order to identify solutions 
grounded in spatial planning.

Keywords: Risk territories. Urban growth. Land planning.
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1. A importância do conceito de território para as ciências cindínicas e para a compreensão 
da cidade.

O território, conceito chave da Geografia, sucessivamente reinterpretado pela corrente 
determinista e possibilista, persiste como referencial fundamental para a análise de qualquer 
fenómeno, dos processos ambientais às dinâmicas socioeconómicas. Etimologicamente, o termo 
encontra a sua génese no latim territorium, que significa uma porção de terra apropriada, 
surgindo, deste modo, associado à noção de poder ou posse sobre o espaço. Não obstante 
a desambiguação dos conceitos de espaço e território ter estado no centro de importantes 
contributos teóricos, especialmente desde a década de 60, o seu significado e aplicações são 
ainda alvo de um amplo debate no seio da ciência geográfica. Se o espaço é frequentemente 
entendido como o próprio objeto da Geografia, representando um elevado nível de abstração 
cognitiva, o território é compreendido como o “espaço apropriado por um ator, sendo definido 
e delimitado por e a partir de relações de poder.” (AlbAgi, 2004: 26)

Como premissa para a demonstração da importância do conceito de território no 
quadro das ciências cindínicas, socorremo-nos da reflexão de RAffestin (1980:143) no sentido 
de clarificar esta distinção semântica afirma que “é essencial compreender bem que o espaço 
é anterior ao território. O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 
conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao 
se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), 
o ator “territorializa” o espaço. [...] O território, nessa perspectiva, é um espaço onde se 
projetou um trabalho, seja energia ou informação, e que, por consequência, revela relações 
marcadas pelo poder”.

Se o conceito de território surge, não raras vezes, vinculado à sua dimensão física, no 
quadro de leituras predominantemente materialistas, afirmam-se igualmente as interpretações 
multidimensionais, que o valorizam enquanto quadro de organização de relações económicas, 
de interações sociopolíticas e de manifestações culturais e identitárias conducentes à sua 
dimensão simbólica.

Enquanto produto da interação entre os fatores de ordem natural e antrópica e resultando 
de uma construção histórica, social, política e cultural, o território assume-se como a expressão 
da apropriação humana do espaço geográfico (PedRosA e PeReiRA, 2008). Concordamos com PARdAl 
(2006: 23) quando afirma que “enquanto os territórios naturais são o resultado de processos 
geomorfológicos e biofísicos, os territórios referenciados pela sociedade são «construções» 
concebidas e executadas a partir de uma decisão humana, inteligente ou estúpida, lógica 
ou irracional. A substância da territorialização é o poder factual que uma ou mais entidades 
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exercem sobre a apropriação útil pelas populações dos espaços terrestres, integrando os 
sistemas necessários a essa utilização”.

No âmbito das ciências cindínicas, será importante compreender o território como o 
contexto de encontro de forças e atores, de definição de redes e estabelecimento de relações, 
onde processos complexos adquirem configuração espacial específica. Esta visão do território 
transforma-o num importante instrumento metodológico para a análise e gestão dos riscos. 
Complementando a abordagem tradicionalmente segmentada e dissociativa dos diferentes tipos 
de riscos - naturais, sócio-ambientais e tecnológicos - e dos seus mecanismos de reprodução, 
o enquadramento destes fenómenos em territórios de risco possibilita uma leitura integrada 
de todas as dinâmicas cujos padrões de distribuição espacial se traduzem no desenho das 
diferentes geografias do risco. 

Os espaços de vivência das comunidades humanas, sofrendo uma progressiva desintegração 
das dinâmicas geossistémicas preexistentes e dependência da regulação tecnológica e da gestão 
das tensões entre as esferas económica e social, incrementam a sua impreparação, exposição 
e vulnerabilidade face a diferentes tipos de fenómenos, quer sejam naturais, ambientais, 
tecnológicos, sociais potencialmente indutores de risco.

A epistemologia do risco define-o comummente através de uma equação simples que 
expressa o produto da probabilidade de ocorrência de um processo potencialmente danoso com 
a vulnerabilidade do território, dos indivíduos, da sociedade e das organizações (McentiRe, 2001; 
HenstRA et al., 2004). Com base nesta equação, a avaliação do risco principia pela determinação 
da susceptibilidade, isto é pelo cálculo ou estimativa da probabilidade de ocorrência no tempo 
e no espaço de um processo potencialmente perigoso. Por outro lado, a vulnerabilidade traduz 
a exposição das populações, bens materiais e imateriais face a um processo potencialmente 
indutor de danos, dependendo da capacidade de resposta ao impacto causado e incluindo 
fatores como a resistência, resiliência e recuperação (AlexAndeR, 1991; AdAMs, 1995; Rebelo, 2003, 
WisneR, 2004; PedRosA, 2012; sMitH, 2013).

A conjugação num dado espaço de condições particulares de susceptibilidade e 
vulnerabilidade resulta na produção de territórios de risco. O diagnóstico das dinâmicas 
específicas destes quadros territoriais é especialmente útil na compreensão e gestão do 
risco. Note-se que cada território gera e reproduz determinados riscos, em diferentes graus 
de profundidade. Cada configuração espacial, com a respetiva geografia e densidade, e cada 
tipo de população, com as suas características sociais específicas, cada sistema económico de 
produção e consumo, faz emergir diferentes tipos de riscos (Peixoto, 2008; cAstilHo, 2012).

Estes territórios podem ser abordados sobre perspetivas díspares: assim podemos 
distinguir os espaços de montanha no seu isolamento geográfico e seus paroxismos climáticos ou 
geomorfológicos, os fundos de vale cuja atratividade milenar majorou os riscos de sobreocupação 
ou ainda os litorais interpretados como territórios de transição, mudança e conflito. Por outro 
lado, os diversos espaços produtivos podem igualmente ser percecionados enquanto territórios 
de risco. As áreas industriais, pelas suas características intrínsecas, apresentam na atualidade 
múltiplos riscos, que muitas vezes constituem o legado de um passado nem sempre bem 
conhecido, refletindo, identicamente, opções políticas ou económicas, que apenas podem 
ser compreendidas num determinado contexto (VeyRet, 2007). Os territórios de agricultura de 
mercado podem ser questionados sobre o ponto de vista de equilíbrio ambiental ou mesmo de 
saúde ambiental.



602

As cidades são, no entanto, os territórios onde a complexidade, a simultaneidade e a 
multiplicidade dos riscos é mais notória e onde os seus impactos têm consequências de difícil 
gestão e resolução. Pelling, (2003) salienta que as cidades são descritas como focos de risco. 
O risco decorre do aumento da pobreza, da desigualdade e das falhas na governação, da alta 
densidade populacional, das condições de vida em áreas sobrelotadas e da proximidade de 
áreas residenciais a perímetros ocupados por indústrias potencialmente perigosas ou a locais 
com elevada exposição a riscos naturais.

É nosso objetivo, neste trabalho, apresentar e discutir a cidade como um território de 
risco, tendo em atenção que se verifica uma artificialização extrema do suporte biogeofísico, 
o que implica impactos e rupturas na atuação dos processos naturais, gerando diversos tipos de 
riscos específicos dos ambientes urbanos. Por outro lado, teremos de encarar as cidades como 
sistemas artificiais, tecnologicamente (des)regulados onde se estabelecem relações complexas de 
urbanidade, as quais implicam a gestão de múltiplos riscos tecnológicos e sócio-ambientais.

2. As cidades: territórios de risco

A atualidade e premência dos problemas inerentes à urbanidade, bem como a 
necessidade de aprofundar a sua compreensão são sublinhados por feRRão, (2003) ao afirmar 
que “as cidades estão, pois, na ordem do dia, ocupando as questões urbanas uma posição cada 
vez mais central nas agendas políticas tanto internacionais como nacionais. Sucede, porém, 
que este reconhecimento generalizado do papel estratégico das cidades é acompanhado pelo 
sentimento, igualmente generalizado, da crescente complexidade das realidades urbanas. 
Ou seja, parece existir uma correlação irónica e teimosamente negativa entre o reforço da 
importância que atribuímos às cidades e a nossa capacidade coletiva de as captar, entender, 
transformar”.

A partir da revolução industrial, as cidades emergem como nódulo fulcral da organização 
territorial, tendência que se acentua ao longo do século XX, com a tradução do contínuo 
crescimento urbano em novas configurações espaciais como as conurbações, metrópoles e 
megalópoles. Como realça MAfRA e silVA (2004: 21) “os problemas urbanos têm mostrado uma 
acutilância cada vez maior nos nossos dias, mas não são de agora. As suas primeiras manifestações 
são resultado do fenómeno da concentração, inicialmente originada pelo crescimento industrial, 
mas numa segunda fase em resultado do afluxo às cidades da mão-de-obra disponibilizada pela 
modernização/abandono da agricultura”.

A urbanização à escala global tem progredido nas últimas décadas a um ritmo avassalador. 
Se em 1950 cerca de 18% da população mundial vivia em áreas urbanas, esse número havia 
ascendido para 50% no ano de 2001. Dentro dos próximos 20 anos, espera-se que a população 
urbana cresça em mais de 2 biliões de pessoas, aproximadamente a população combinada da 
Índia e China. A forte concentração da população em grandes metrópoles - de que podemos 
citar como exemplos México, São Paulo, Nova Iorque, Los Angeles, Tóquio, Pequim, Xangai, 
Bombaim, Nova Deli, Calcutá ou Seul - é uma marca evolutiva da nossa sociedade. Na primeira 
década do século XXI, mais de 50% da humanidade habita em espaços densamente urbanizados 
que não chegam a corresponder a 1% das terras emersas (AlMeidA, 2011). Acrescenta-se ainda 
que é expectável que a maior parte dos problemas, crises e questões a serem resolvidas 
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pela humanidade num futuro próximo passem, direta ou indiretamente, por estes espaços 
densamente urbanizados e profundamente alterados (WAMsleR, 2004).

As principais aglomerações urbanas configuram hoje os nós estruturantes de um território 
arquipélago, onde as grandes vias de comunicação constituem os elos de ligação de uma teia 
arquitetada em torno de eixos de concentração demográfica e económica, cada vez menos enraizados 
no seu hinterland. feRRão, (2003) reflete sobre as novas geografias da urbanidade evidenciando que: 
“a criação de áreas metropolitanas administrativas depressa se mostrou insuficiente para abarcar 
as novas realidades metropolitanas, cada vez mais extensas, polinucleadas e fragmentadas. O 
conceito de região metropolitana surge, assim, como uma resposta à necessidade de captar melhor 
esta cidade geograficamente estilhaçada, mas funcionalmente integrada”.

scott (ed., 2001) alerta para o papel crucial destas cidades-região na economia global, levando-
nos a equacionar os efeitos multiplicadores dos desastres naturais e tecnológicos que as atinjam os 
grandes atores geográficos da globalização são cada vez mais estas grandes cidades- -regiões, ou 
cidades-regiões globais, na sua máxima extensão conceptual. A figuração geográfica destas mais de 
três centenas de cidades no mapa-mundo mostra-as como um arquipélago, em que as ilhas são as 
grandes cidades, constituindo uma das mais importantes redes estruturais da nova economia global.

De acordo com MAnoj (2009), esta tendência deverá continuar nas próximas décadas, com 
a metropolitização a transformar-se no modelo mais comum de urbanização nas cidades de 
rápido crescimento. Este processo conduz, geralmente, a uma expansão urbana dispersa e de 
baixa densidade, com implicações diretas sobre os problemas de mobilidade e a incapacidade 
de resposta face às novas exigências de infraestruturas básicas. 

O imaginário coletivo frequentemente representa a cidade como o cerne do poder, da 
efervescência económica, do desenvolvimento social, das trocas culturais, da modernidade e do 
progresso científico e tecnológico, em suma um lugar de oportunidades, embora simultaneamente 
se encontre associada à noção de perigo. A cidade é percecionada como um lugar perigoso, exposto 
a uma multiplicidade de riscos difusos (acidentes viários, catástrofes tecnológicas, inundações, 
incêndios, motins, poluição, criminalidade, etc.). Alguns destes riscos são antigos. Por exemplo, 
nas cidades pré-modernas, os incêndios e as epidemias foram durante séculos as duas principais 
calamidades urbanas, intrinsecamente dependentes das precárias condições de existência em 
que viviam as populações (AlMeidA, 2001, 2011). À medida que as cidades cresceram em área, 
densidade, população e desordenamento territorial, as condições potenciadoras destes riscos 
foram incrementadas e, como tal, as suas consequências tornaram-se devastadoras. Podemos 
citar os incêndios que assolaram cidades como Toulouse, em 1442 e 1551, Berlim, em 1405, 
Amesterdão, em 1451 e 1452, Moscovo, em 1626 e Londres, em 1666 (cHAline e dubois-MAuRy, 
1994). Faziam-se, também notar, apesar das dimensões mais modestas das cidades no passado, 
catástrofes relacionadas com fenómenos naturais como terramotos, erupções vulcânicas, 
inundações ou, ainda, paradoxismos climáticos que provocavam perdas de vida humanas e 
prejuízos materiais contingenciais e limitados, quando comparados com aqueles que ocorrem na 
atualidade. Algumas destas catástrofes são bem conhecidas como o desaparecimento da cidade 
de Pompeia devido á erupção do Vesúvio no ano de 791, ou como o terramoto de 1755 que destruiu 

1 O Vesúvio espalhou uma nuvem mortal de rochas, cinzas e fumaça a uma altura de mais de 30 quilómetros, cuspindo 
lava e púmice, a uma proporção de 1,5 milhões de toneladas por segundo e libertando no total uma energia térmica centenas 
de milhares de vezes maior do que a do bombardeamento de Hiroshima. Estima-se que 16.000 cidadãos de Pompeia e Herculano 
morreram devido ao fluxo piroclástico hidrotermal de temperaturas superiores a 700 °C.
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a cidade de Lisboa em Portugal2. Este episódio histórico constitui a evidência clara da conjugação 
do conjunto de fatores de vulnerabilidade e reações em cadeia que transformam a cidade num 
território de risco: após os abalos, começaram as derrocadas; o Tejo recuou e depois as ondas 
alterosas tudo destruíram a montante do Terreiro do Paço e não só; os incêndios lavraram por 
grande parte da cidade durante intermináveis dias; seguiram-se as pilhagens e a escassez dos 
alimentos3; alastraram as epidemias; apareceu a agiotagem e a especulação4. 

Não obstante as cidades sempre tenham estado sujeitas a diversos tipos de riscos, assiste-
se ao seu progressivo agravamento pelo facto de terem aumentado não apenas em número, 
mas também por se ter verificado um acréscimo desmesurado de população que arrastou 
consigo a diversificação das atividades, a construção de infraestruturas e o desenvolvimento de 
sistemas em rede de diversos serviços com o objetivo de satisfazer as necessidades cada vez 
mais exigentes por parte dos citadinos. Para além do facto de metade da população mundial 
se concentrar nos “exíguos espaços das cidades” (AlMeidA 2011) o que implica, desde logo, um 
aumento e generalização dos riscos. Note-se que os principais aglomerados urbanos encontram-
se localizados em zonas costeiras, deltas e ao longo das planícies aluviais dos cursos de água, 
características locativas que reforçam a susceptibilidade decorrentes das dinâmicas fluviais 
e litorais, particularmente no respeita aos processos geológicos, hidrológicos e climáticos 
(bogARdi, 2004; leitMAnn 2007).

MAnjoV (2009) considera que as cidades possuem uma relação dual com as alterações 
climáticas. Os altos níveis de consumo de energia, designadamente de combustíveis fósseis, 
e a concentração das atividades económicas, determinam o seu contributo para as mudanças 
climáticas globais. Por outro lado, em virtude das elevadas densidades populacionais e 
concentração de infraestruturas, as cidades são especialmente vulneráveis   às manifestações 
locais dos impactos das mudanças climáticas globais, nomeadamente a elevação do nível do 
mar, os ciclones tropicais, as inundações e deslizamentos de terra, as crises de escassez de água 
e as ondas de calor e de frio. cAMbell-lendRuM e coRVAlAn (2007) estimam cerca de 0,8 milhões de 
mortes anuais atribuídas à poluição atmosférica, 1,9 milhões relacionadas com o sedentarismo, 
e de 1,5 milhões de óbitos devidos a problemas de saúde relacionados com a poluição do ar 
interior, em cidades de países em desenvolvimento. 

Nas cidades atuais continuam a verificar-se os riscos a que sempre estiveram sujeitas, 
mesmo quando se manifestam sobre novas formas, e acrescem outros, de reconhecimento mais 
recente, que se interpretam na maior parte vezes como tecnológicos e sociais.

2 No dia 1 de novembro de 1755, Lisboa foi atingida por um violento terramoto, até à data o mais destrutivo que se 
conhecia na Europa. Eram nove e trinta da manhã, grande parte da população encontrava-se nas igrejas, visto que se festejava 
o feriado religioso de Todos os Santos. Aquando do sismo e o início da destruição de muitos edifícios de Lisboa, nomeadamente 
as igrejas onde a população se encontrava a celebrar missa, os sobreviventes fugiram para a planície nas margens do rio Tejo, 
onde foram atraídos pela visão de navios destruídos, expostos pelo surpreendente recuo das águas. Sobreveio então a segunda 
parte da catástrofe, com um gigantesco tsunami, de ondas de dez a vinte metros. Mas haveria ainda uma terceira parte da des-
graça, com grande incêndio, iniciado pelo fogo das casas e pelas velas das igrejas iluminadas. Como não havia quem apagasse 
o incêndio, Lisboa ardeu durante cinco dias. (fonsecA, 2005; bAPtistA et al., 1998; MendonçA, 1758).

3 “A destruição dos bairros do comércio e das Alfandegas pelo terramoto, e incêndios, produziu uma escassez de 
tudo” (liMA, 2008)

4 Há ainda sinais de acções de valorização do interesse individual que indiciam uma visão do mundo individualista. 
Nesta perspectiva, o terramoto é visto como uma oportunidade para negócio, para o aproveitamento da situação em favor da 
melhoria das condições do próprio. A gestão da ameaça nesta visão do mundo consiste na defesa da acção de cada um e na 
oposição a leis que limitem a liberdade individual. Os indícios mais imediatos desta estratégia foram os pedidos de aumento de 
salário de oficiais e marinheiros, as tentativas de aumentos dos preços dos bens, das casas e dos salários (liMA, 2008).
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As megacidades são particularmente vulneráveis face aos riscos produzidos pelos próprios 
fatores definidores da urbanidade. Distinguem-se não só pela sua dimensão, complexidade 
administrava, densidade de infraestruturas e níveis de tráfego, mas essencialmente pela 
velocidade da mudança. O crescimento da cidade resulta na rápida desatualização das mais 
diversas estatísticas demográficas, sociais e económicas, pelo que é um espaço em continua 
mudança, colocando problemas especificos no que se refere á sua gestão, nomedamente no que 
se refere á gestão dos riscos (Wenzel et al., 2007).

Somos, então, induzidos a compreender as cidades como entidades produtoras de riscos 
concretos, na medida em que o desenvolvimento urbano cria desequilíbrios ambientais, ou que 
o ordenamento do espaço gera os seus próprios riscos, ou ainda porque combater determinados 
riscos potencia a emergência de outros (godscHAlk et al., 1999; Peixoto, 2008). Por outro lado, 
a própria cidade transforma, através da espacialidade ou da densificação das atividades, a 
percepção que os indivíduos têm do risco. Pelling (2003: 14) enfatiza que “nas áreas urbanas, 
há uma perceção generalizada de que a sociedade possui o controlo de um ambiente físico 
favorável onde a temperatura pode ser moderada, as doenças controladas, as inundações 
conduzidas para longe e bens alimentares de fácil acesso”. Nada mais errado, já que é uma 
falsa ideia e majora diversos tipos de vulnerabilidade.

Por todas estas razões, defendemos que as cidades terão de ser necessariamente 
consideradas como territórios de risco: áreas onde se conjugam diversos tipos de fenómenos 
e processos definidores da susceptibilidade do território quer sejam de ordem natural ou de 
antrópica, cujas consequências, quantas vezes catastróficas, são potenciadas por múltiplos 
fatores de vulnerabilidade e pelas diversas dimensões que esta pode assumir. A gestão dos 
riscos nas cidades passa indubitavelmente pelo reconhecimento e consciencialização de 
que correspondem a territórios com características especiais, que permitem a coexistência, 
catalisação e imbricação dos fenómenos que podem constituir-se como risco.

Partindo deste pressuposto, importa agora refletir em fenómenos característicos da 
urbanidade que se traduzem em padrões específicos de manifestação do risco (dubois-MAuRy 
e cHAline, 2002). As cidades correspondem sempre a espaços de profundas alterações dos 
sistemas naturais, das quais se podem destacar as modificações da morfologia do terreno e 
sua impermeabilização ou ocupação de áreas menos favoráveis à edificação, como sejam as 
vertentes de forte declive ou as áreas de planície de inundação (PedRosA (org), 2007). Muitas 
vezes, a urbanização implica transformações nos próprios sistemas de drenagem, com o desvio 
de pequenos cursos de água ou a sua canalização, a fim de possibilitar a expansão e densificação 
da cidade (PedRosA e PeReiRA, 2006; PeReiRA et. al., 2012; PeReiRA et al., 2013). O suporte biogeofísico 
é assim completamente artificializado e, como tal, as reações do mesmo a eventos extremos 
torna-se imprevisível e de difícil gestão contribuindo para o aumento dos riscos naturais (Rebelo, 
2008; nARdin e PedRosA, 2013). O próprio comportamento dos elementos climáticos é influenciado, 
nomeadamente com o desenvolvimento de ilhas de calor explicado pela insuficiência de espaços 
verdes, pela utilização de materiais de construção e pavimentação com um comportamento 
térmico inadequado, pelo elevado tráfego automóvel e consequente libertação de gases e, 
ainda, pelos sistemas aquecimento dos edifícios (AlcofoRAdo, 1992; MonteiRo, 1993. MonteiRo e 
MendonçA, 2003; loPes 2008). Todos estes aspectos contribuem para uma reduzida sustentabilidade 
ambiental das cidades, o que constitui mais um fator de vulnerabilidade aos riscos no espaço 
urbano (cutteR, 1993; gARciA-toRnel, 2001; MouRA, 2001; biRkMAnn, 2007; MendonçA, 2010).
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A expansão desordenada das cidades decorre, em primeiro lugar, do seu crescimento 
populacional, do qual resulta uma intensa pressão sobre o território e uma competição 
muito forte de interesses pela ocupação do solo, facto que constitui um obstáculo a um bom 
ordenamento e um eficiente planeamento da cidade (MitcHel, 1999).

A construção de novas áreas residenciais não planeadas, relacionadas com a especulação 
imobiliária, desprovidas de infraestruturas e serviços, conduz ao desenvolvimento de territórios 
altamente vulneráveis, não apenas pela susceptibilidade que podem apresentar aos fenómenos 
de ordem natural, mas porque correspondem a territórios sem centralidades, sem equipamentos 
públicos essenciais ou sem acessibilidades e sistemas de transporte eficientes (PeReiRA e PedRosA, 
2009; PedRosA e PeReiRA, 2012). É um fenómeno que resulta da pressão urbanística sobre os 
espaços circundantes da cidade, levando à emergência padrões de risco próprios da periferia e 
do subúrbio (fRiedMAnn, 2003; costA e feRReiRA, 2010; coRMAc e Allin, 2012).

fulton e eAds (2004) preveem que nos próximos 50 anos, a distância percorrida per 
capita em movimentos pendulares centro-periferia vai crescer entre 0,2 a 0,8% nos países da 
OCDE, em comparação com 6% na China e 5% na Índia. O processo de expansão urbana é mais 
célere do que o ritmo em que são construídas as infraestruturas básicas que este reclama. 
Estes problemas afetam desproporcionalmente os grupos de menor capacidade económica da 
população, resultando no crescimento de áreas residenciais precárias onde grassa a pobreza, 
os problemas de saúde, a tensão social e a degradação ambiental.

Importa ainda não esquecer qua a urbanização de territórios de matriz tradicionalmente 
rural compromete os equilíbrios anteriormente existentes nesses espaços, por desconhecimento 
ou desrespeito das dinâmicas naturais, aumentando os impactos de processos físicos como as 
inundações, os incêndios ou a instabilidade de vertentes (PeReiRA e PedRosA, 2009).

O crescimento exponencial das cidades que se tem verificado e o seu não planeamento 
permite uma coexistência promíscua de usos e funções (residencial, industrial, comercial), sendo 
este um dos fatores primordiais do aumento da vulnerabilidade no espaço urbano. Por outro 
lado, ocupando um território cada vez mais extenso e com um grau de artificialização muito 
elevado, a cidade sofre de uma extrema dependência relativamente ao espaço circundante 
que abastece os seus sistemas de distribuição coletivos de bens essenciais (água, energia, 
combustíveis, bens alimentares). Esta dependência do exterior amplifica significativamente 
a sua vulnerabilidade. O abastecimento de bens alimentares, por exemplo, depende da rede 
de transportes que por razões de ordem sociopolítica (greves) ou de ordem climática, como a 
ocorrência de vagas de frio, podem causar um deficit de alimentos nas cidades, com especial 
impacto nas áreas socialmente mais frágeis.

A expansão urbana induz, ainda, uma necessidade permanente de construção de 
infraestruturas (estruturas viárias, pontes, viadutos, tuneis, portos, aeroportos...) e de 
equipamentos coletivos (hospitais, escolas, equipamentos desportivos, lares de 3ª idade...) 
que necessitam de uma constante manutenção, a qual nem sempre é assegurada, tendo como 
consequência um aumento significativo da vulnerabilidade por duas vias: i) destruição de 
infraestruturas por fenómenos naturais extremos (sismos, inundações...); ii) produção de locais de 
forte concentração da população, particularmente sensíveis aos impactos dos fenómenos naturais 
extremos, mas também aos riscos sociais, nomeadamente a criminalidade e o terrorismo. 

O envelhecimento e a degradação do tecido edificado público e privado das cidades 
emergem igualmente como fatores de vulnerabilidade decorrente dos ciclos de evolução e 
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mutação dos espaços urbanos, notando-se frequentemente, uma certa incapacidade de 
autorregeneração e reconversão funcional. Este aspeto atinge predominantemente o centro da 
cidade, não raras vezes quase coincidente com o casco histórico, que outrora correspondiam 
ao centro vital da urbe no seu complexo social, sistemas de produção e de redes de comércio, 
negócios e administração. Entretanto, a expansão física rompe este quadro, ao deslocalizar 
os sectores produtivos, administrativos e residenciais, dando lugar ao despovoamento e 
envelhecimento da população residente, à pobreza e à degradação das atividades económicas 
e dos edifícios (sARtoRio, 2005).

Não obstante, stePHAnie et al. (2012) contrapõe que as dinâmicas centro – periferia 
atravessam céleres mutações, reformulando os padrões espaciais da manifestação do risco 
nas cidades. No seio do espaço urbano, a distribuição espacial do risco está a mudar de forma 
notável. Assim como a probabilidade de ocorrência de desastres é caracterizada, a qualquer 
momento, por disparidades espaciais, as dinâmicas de risco também são espacialmente 
desiguais. Em algumas áreas suburbanas, as estimativas do número de pessoas em edifícios 
significativamente deteriorados mais do que duplicou no período 1971-2006, enquanto as 
previsões correspondentes para as áreas urbanas mais antigas, na verdade, diminuiu. Na 
verdade, a regeneração, requalificação, refuncionalização e gentrificação dos centros urbanos, 
especialmente dos cascos históricos - novamente reconhecidos pelo valor do seu património 
edificado, pelas especificidades morfológicas, pelas vantagens da aglomeração contra os 
malefícios da dispersão, pela promoção das relações e intercâmbios económicos e culturais - 
são simultâneos ao esquecimento das necessidades de intervenção na periferia da cidade.

PARdAl (2006) aponta, para o caso português, análise seguramente válida noutros contextos 
nacionais, a política de solos como a génese do problema da expansão urbana indiscriminada, 
incontida, especulativa, não planeada e potenciadora de riscos. É fundamental resolver os 
perímetros urbanos, com base numa política de solos que assegure a sua contenção dentro de 
parâmetros de crescimento ordenado, produzindo excedentes razoáveis de oferta de espaço 
urbanizado e edificado, e nunca excedentes de solo urbanizável expectante num contexto de 
promoção aleatória que, como acontece atualmente, é um dos sustentáculos da especulação 
imobiliária. Uma política que recupere o parque edificado em estado de ruína ou simplesmente 
devoluto reduzirá a pressão para a expansão urbana.

Correspondendo ou não ao antigo centro da cidade, as áreas urbanas em que ocorre a 
degradação do tecido edificado apresentam um conjunto vasto de problemas que merecem 
especial atenção: 

i) O despovoamento potenciado pela construção de bairros residenciais na periferia onde 
o custo do solo é substancialmente mais baixo e pela desmedida e descontrolada terciarização 
que provocou transformações na vivência e identidade dos centros das cidades, pondo em risco 
inclusive o seu papel de referência social e cultural (QueiRós, 2007); 

ii) A precariedade do parque habitacional. O estado de ruína que os edifícios atingem 
aumenta significativamente a probabilidade de ocorrência de desmoronamentos e incêndios. 
Esta degradação é induzida pelas baixas rendas que prevalecem nestes espaços e pelo fato dos 
proprietários não efetuarem qualquer tipo de reparação ou, por insuficiência de recursos ou em 
benefício de outras estratégias de valorização imobiliária, nomeadamente tendo por objetivo o 
abandono total dos edifícios por parte dos arrendatários, visando libertar o mesmo para venda 
por um valor mais elevado; 
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iii) Tráfego automóvel, acessibilidades e estacionamento. Os problemas de acessibili-
dade às áreas degradadas, principalmente quando coincidem com centros históricos, como 
frequentemente se verifica na Europa, agravam a vulnerabilidade destas áreas já que 
dificultam o acesso aos transportes públicos, à circulação de ambulâncias e de outras viaturas 
de emergência, nomeadamente, quando se pretende combater algum incêndio urbano, por 
exemplo;

iv) O envelhecimento. A população residente nestas áreas é maioritariamente idosa, sem 
capacidade de investimento, nomeadamente na conservação e recuperação dos edifícios. É, 
mais um fator de vulnerabilidade. A cada vez maior ausência de jovens acaba por originar um 
abandono crescente, sobretudo à noite. As próprias atividades económicas que aí se encontram 
sediadas acabam por refletir esta situação socioeconómica, levando á extinção de muitas, o 
que se repercute numa maior desvalorização destes espaços urbanos; 

v) Carência de infraestruturas e equipamentos de ordem social, escolar, de saúde e de 
cultura e lazer. Atendendo às características da população residente estes fatores implicam um 
acréscimo das fragilidades destes espaços e consequente aumento da vulnerabilidade.

A questão da pobreza, da exclusão social e marginalidade, que se colocam com especial 
acuidade nas cidades, configuram importantes fatores de vulnerabilidade, condicionantes da 
incidência e dos impactos de diversos tipos de risco que resultam, por um lado, de processos de 
urbanização segregadores e, por outro, das “desigualdades sociais e económicas, especialmente 
num contexto de forte concentração de renda e de poder. É nos territórios da segregação e da 
pobreza, que a violência se manifesta em todos os seus aspetos: omissão do estado, quebra do 
contrato social, falta de acesso à saúde, à cidadania, à instrução, à formação profissional, ao 
mercado de trabalho, à segurança e às infraestruturas urbanas. É a urbanização sem urbanidade, 
sem justiça social” (feRReiRA et al., 2008: 4).

A marginalidade e a violência urbana é atualmente um dos temas priorizados nos estudos 
das cidades e um dos riscos com fortes manifestações, especialmente dos grandes aglomerados 
urbanos. Para além das implicações de ordem económica, social e territorial, a morte por 
homicídio vem se colocando no mundo atual como uma verdadeira epidemia (cunHA, 2006; 
feRReiRA et al. 2008).

A busca de soluções e medidas de controlo da violência é um desafio que requer a 
avaliação de suas diferentes dimensões em termos de suas consequências e injunções de ordem 
social, econômica, política e territorial.

Nos grande aglomerados urbanos desenham-se territórios “no bojo do processo de 
urbanização excludente” (feRReiRA et al., 2008: 4) que tem por base as desigualdades sociais e 
económicas, especialmente num contexto de forte concentração do rendimento e de poder. 
Criam-se, então, os territórios de risco que alimentam as exclusões e a vulnerabilidade 
(fleiscHHAueR, 2008; coRMAc, 2012).

A criminalidade é favorecida pela pobreza, que se torna funcional para o crime e este 
contribui para aumentá-la, gerando inclusive novas exclusões pela via da atração de grupos 
jovens desfavorecidos, do envolvimento das comunidades carenciadas e do descrédito nas 
instituições da sociedade organizada. É notória a ausência ou dificuldade de acesso aos 
equipamentos e serviços essenciais, nomeadamente de saúde, de educação e de segurança 
pública, para além de uma forte precariedade da habitação e, mesmo, situações fundiárias 
indefinidas. 
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A incerteza da permanência no local de residência, devida à ameaça de desalojamento, 
relacionada com irregularidades de direitos de uso e propriedade, com o não respeito pelas 
normas de edificação e com as restrições impostas pela legislação ambiental, confere um 
carácter de provisoriedade à ocupação residencial e contribui para a precariedade da mesma. 
O quadro de oportunidades das áreas residenciais precárias e periféricas não propicia o 
desenvolvimento humano, nem as potencialidades de seus moradores. São, assim, locais que 
poderemos denominar de territórios de risco. A emergência do risco surge, consequentemente, 
associada ao processo de organização do território, à estrutura de oportunidades dos lugares 
periferizados e à segregação da população carenciada e das atividades de baixo rendimento. Os 
reduzidos níveis de alfabetização e rendimento e a falta de acesso à cidadania delineiam um 
quadro de fragilidade de incipiente de autonomia para mudar a realidade do lugar (VAsconcelos 
e costA, 2005; nAdin, 2007; feRReiRA et al., 2008)

Toda esta ebulição que a cidade gera - social, cultural, económica, tecnológica e espacial 
– desenvolve uma série de ansiedades, medos e insegurança no cidadão urbano (AlMeidA, 2011). 
beck (1998) no seu trabalho intitulado “La sociedade del riesgo” denomina a sociedade pós-
moderna como a sociedade do risco, fato que segundo o autor resulta da generalização dos 
riscos, do aumento da susceptibilidade dos territórios mas também do crescimento exponencial 
das vulnerabilidade, resultantes do crescimento das “exposições, incertezas, inseguranças e 
medos” elementos típicos da sociedade atual “que é também urbana, complexa e caracterizada 
pelas múltiplas espacialidades” (beck 1998). Pode afirmar-se que a cidade é o território 
“privilegiado” para o aparecimento e desenvolvimento de sistemas e processos multiplicadores 
dos riscos.

Os riscos, as ameaças e as violências que pairam sobre o mundo urbano e o fato de o 
termo ser facilmente compreensível e assimilável propiciam, por um lado, uma nítida instru-
mentalização da insegurança para fins políticos. O tema da insegurança urbana serve na 
perfeição os interesses que visam ocultar questões incómodas ou que são politicamente difíceis 
de gerir (Peixoto, 2008).

3. As exigências específicas da gestão do espaço urbano

À gestão eficiente e sustentável da cidade, enquanto espaço antropicamente construído 
e sistema socioeconómico dinâmico, impõe-se a adoção de programas de planeamento espacial, 
agregadoras de políticas sectoriais, capazes de integrar os objetivos de prevenção e mitigação 
dos riscos. Como sustentam MAfRA e silVA (2004: 5) “o ordenamento do território, a organização 
espacial das sociedades humanas e das suas atividades, a todos os níveis ou patamares, é um 
pressuposto essencial para o desenvolvimento. E daqui decorre, naturalmente, a necessidade e 
a importância das políticas territoriais que dão corpo ao planeamento e gestão do território.” 

A cidade emerge como um modelo particular de ocupação do território, “com um tipo de 
vivência próprio que o caracteriza e justifica” (loPes, 1997). Esta forma específica de aglomeração 
humana implica a existência de relações entre os usos que a integram. As lógicas locativas de 
usos como habitação, serviços, comércio e indústria são influenciadas pela competição pelo 
uso do espaço, pelas vantagens da concentração e da especialização funcional ou ainda do 
estabelecimento de redes, dando forma a configurações espaciais urbanas, mais ou menos 
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mutáveis. Este cenário complexo de sistemas e redes, cujas dinâmicas alteram dialeticamente 
o ordenamento do espaço urbano, apresenta um exigente desafio ao planeamento espacial 
(fRiedMAnn, 1998; nAdin e steAd, 2012).

Se desde sempre a organização e estruturação do espaço urbano refletiu a evolução das 
visões de cidade, ancoradas em quadros e valores civilizacionais distintos, constituindo uma 
forma de expressão do poder, a teoria urbanística “só adquiriu foros de ramo sistematizado 
de conhecimentos desde que foi chamada a resolver problemas urbanos importantes 
originados pela Revolução Industrial e pelo acentuado crescimento das cidades” (MAfRA e 
silVA, 2004: 8).

Por planeamento do território entende-se, num sentido lato, “uma estrutura analítica e 
estratégica, na sua essência um conjunto coerente de políticas que estabelecem ou modificam 
o ordenamento territorial” (ibidem: 9). A sua finalidade consiste na “…análise da distribuição 
dos locais destinados a habitação e a atividades produtivas e outras num dado espaço, bem 
como das formas de utilização pelos diversos agentes envolvidos” (ibidem: 10). Deste breve 
apontamento, extraímos três componentes fundamentais: a análise, correspondente à fase de 
diagnóstico, a estratégia, definida por opções baseadas em cenários e consensos, e, por fim, 
a política, com expressão programática. Como reflexão de síntese, podemos considerar que o 
ordenamento do território é a aplicação no solo de todas as políticas públicas, designadamente 
económico-sociais, urbanísticas e ambientais, visando a localização, organização e gestão 
correta das atividades humanas. (oliVeiRA, 2003).

Se o ordenamento do território resultou, a maioria das vezes, de uma dinâmica não 
planeada das necessidades das populações e dos espaços físicos que ocupam, o planeamento 
espacial pode ser definido, em última instância, como uma forma voluntária de valorizar um 
espaço, tendo em consideração as relações internas e externas que ele mantém, constituindo 
uma resposta específica a motivações diversas (bAud, bouRgeAt e bRAs, 1999).

O planeamento urbano deve concretizar todas as opções e compromissos sobre o que se 
pretende para uma determinada cidade ou espaço urbano, pelo que constitui uma ferramenta 
de prevenção a utilizar para minimizar os diferentes riscos inerentes às cidades. No plano 
elaboram-se quadros estratégicos e de diálogo, definidos pelos objetivos do ordenamento 
do território, para o lançamento de projetos e implementação dos seus programas. Nesta 
perspectiva, o conceito de planeamento, consiste na definição de uma estratégia de intervenção 
com vista a alcançarem-se objetivos de ordenamento, concretizáveis através de projetos e 
ações (PARdAl et al., 2000).

O planeamento urbano deverá, igualmente, assumir um carácter prospetivo entendido 
como a “relação sobre o futuro, baseada na análise rigorosa das tendências de evolução 
resultantes do passado (retrospectiva) e do presente, bem como a pesquisa dos factos 
portadores do futuro. A prospectiva distingue-se da futurologia mais inventiva neste sentido, 
visto ser antes de mais uma técnica de ajuda à decisão.” (LAcAze, 1998: 127)

Neste âmbito, a cidade deverá ser percecionada “como uma unidade funcional e os 
planos têm de dar corpo a esta aspiração.” (MAfRA e silVA, 2004). Segundo o funcionalismo 
corbusiano, a cidade deve ser regida pela escala humana, o que implica a necessidade da sua 
organização com base em quatro funções-chave do homem dentro da cidade: habitar, trabalhar, 
divertir-se e circular, pensamento consubstanciado na Carta de Atenas (1933), que introduz o 
urbanismo regional moderno e o plano urbanístico enquanto instrumento basilar.
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A visão funcional e sistémica da cidade coloca ao planeamento e gestão territorial 
duas questões fundamentais: qual a escala de incidência adequada à sua execução e quais 
as competências disciplinares em que necessariamente terá de se alicerçar. Realçamos a 
este respeito a afirmação de eRnstson et al. (2010) enfatizando que a Geografia “posiciona 
as cidades como parte de «sistemas das cidades» e re-conceptualiza as interações, as 
diferentes escalas, entre as redes técnicas e sociais que ligam cidades e sustentam os fluxos 
de energia, matéria e informação”. A Geografia, pela leitura holística do território em que 
se empenha, na intersecção da dimensão física e humana, e pela sua tradicional apetência 
para o estabelecimento de pontes interdisciplinares, apresenta-se como o alicerce primordial 
do planeamento espacial e da prevenção de riscos expressão territorial relevante. Como 
realça stePHAnie et al. (2012) sem uma análise multidisciplinar é difícil de prever o efeito 
líquido das variações temporais sobre a multiplicidade de fatores que influenciam o risco, 
do crescimento da população ao uso da terra, às tipologias de construção, aos padrões de 
mobilidade, e à sua interação.

gReiVing e fleiscHHAueR (2005: 119-120) sustentam a importância da abordagem multirriscos 
para o ordenamento do território já que “evitar as áreas de risco é a tarefa fundamental do 
ordenamento do território, especialmente a nível regional. O elemento mais importante consiste 
nas restrições à ocupação por meio da definição de «zonas prioritárias» em função do potencial 
de danos avaliado em áreas densamente povoadas. A designação de «zonas prioritárias» permite 
o planeamento regional manter áreas de risco livres de procuras e conflitos de usos. [...] No 
entanto, o conceito de criação de «zonas prioritárias» até agora tem sido orientado apenas 
para os riscos individuais, como as inundações. Uma abordagem multirrisco parece ser mais 
adequada, pois leva em linha de conta todos os perigos espacialmente relevantes que possam 
ameaçar uma determinada área.”

Contudo, esta “abordagem sintética e integrada do conjunto dos riscos espacialmente 
relevantes” (gReiVing, 2006: 76), não é prática dominante e só recentemente principiou a ser 
defendida por alguns autores (gReiVing et al., 2006). A investigação em planeamento e gestão 
territorial persiste em debruçar-se sobre o contexto de manifestação de riscos isolados. 

A realização de uma efetiva gestão de riscos através do planeamento implica uma contínua 
monitorização das manifestações e variação das dinâmicas ambientais, sociais e económicas e 
das suas inter-relações no seio do perímetro urbano, bem como compreender as consequências 
das rápidas alterações de usos e funções dos diferentes espaços que compõem a cidade. 
Implica, simultaneamente a busca de equilíbrio entre as oportunidades de desenvolvimento 
a curto, médio e longo prazo e os objetivos de segurança e sustentabilidade, tendo por base 
critérios de justiça inter-geracional.

A prevenção e preparação para a ocorrência de desastres implicam três componentes 
cruciais: (a) uma análise precisa dos riscos e populações vulneráveis, (b) formulação de planos 
de preparação e de resposta a desastres, e (c) a comunicação das estratégias de prevenção e 
preparação para o público e decisores. Estes componentes encontram-se explícitos no Quadro 
de Acção de Hyogo, que resultou da Conferência Mundial sobre Redução de Desastres 2005.

Aos domínios da mitigação e preparação acrescem no quadro do processo de gestão 
de riscos, a fase de resposta, correspondente à ajuda de emergência e assistência de curto 
prazo, tais como as operações busca e salvamento, durante ou após o desastre, e finalmente a 
recuperação, seja a nível dos danos materiais, tais como a reconstrução ou reequipamento de 
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estruturas danificadas, ou dos danos humanos, como o controlo de potenciais surtos epidémicos, 
rutura de estruturas sociais e familiares ou traumas psicológicos (PedRosA, 2012).

O planeamento espacial estratégico deverá considerar todas estas componentes da 
gestão de risco no espaço urbano, acautelando, não só, a ocupação indevida de áreas de 
elevada susceptibilidade ou a proximidade entre usos potencialmente conflituosos, mas 
também assegurar a existência de planos de segurança em áreas de vulnerabilidade acrescida, 
expressamente os equipamentos coletivos, públicos ou privados, que acolhem serviços 
essenciais e grupos particularmente sensíveis, como sejam os hospitais, as escolas ou lares de 
terceira idade. Por outro lado, deverá procurar gradualmente dar resposta à necessidade de 
inversão de situações de risco já instaladas, orientando e promovendo mudanças nos modelos 
de ocupação do espaço. 

5. Conclusão 

As mais recentes estatísticas demográficas confirmam que a maior parte dos homens vive 
hoje nos espaços urbanos, o que teria produzido também a compreensão do século XXI ser “o 
século da cidade”, enquanto o anterior teria sido o da urbanização. Nesta nova condição, a de 
civilização-humanidade urbana e, portanto, de alta densidade e concentração de pessoas no 
espaço, intensificam-se fluxos de toda ordem e a hibridização da natureza atinge sua máxima 
amplitude. A cidade adquire, assim, o patamar ou nódulo central dos processos influenciados 
pela ação da sociedade humana sobre o espaço terrestre. (MendonçA, 2004).

Como afirma eRnstson et al. (2010), a urbanização contemporânea está repleta de 
incertezas. Intrinsecamente relacionada com as mudanças climáticas, as migrações e a crise 
económica, a urbanização tornou-se um processo dinâmico, multi-escalar e complexo, em que 
nenhum ator, ou conjunto de atores, pode ter plena compreensão ou controlo total.

bogARdi (2004) fala em milhões de migrantes que se dirigem anualmente para as cidades, 
em função da insustentabilidade e do declínio das comunidades rurais, e complementa: “Há 
uma expectativa generalizada que em 2025 dois terços da humanidade, portanto 5 biliões de 
pessoas, vivam nas cidades.” (bogARdi, 2004: 362). Para o autor, o crescimento urbano inexorável 
e não planeado é a génese direta de problemas como a incapacidade de resposta de serviços 
públicos e ocupação de terras marginais inseguras (vertentes instáveis e áreas propensas a 
inundações, na sua maioria).

O modelo atual de ocupação e uso do espaço urbano normalmente não favorece uma 
estruturação ordenada simultânea ao processo de crescimento das cidades, que seja capaz 
de garantir a preservação da qualidade ambiental e a prevenção de riscos. A especulação 
imobiliária, a sobreocupação do solo urbano, as deficiências de infraestruturas e a fixação das 
populações mais desfavorecidas em áreas inadequadas ao uso residencial, constituem alguns 
dos fatores de agravamento das vulnerabilidades mais intensas nas cidades (souzA, 2010).

Face a este cenário, a compreensão dos processos ambientais e socioeconómicos 
que interagem no espaço urbano e a avalibeação dos riscos inerentes revelam-se essenciais 
à antecipação e prevenção da ocorrência de catástrofes. A sustentabilidade dos territórios 
ocupados e metamorfoseados pelo Homem exige a análise integral das dinâmicas naturais, 
incorporando os efeitos de perturbação introduzidos pelas construções e atividades antrópicas. 
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Apenas deste modo poderemos ter um quadro real da distribuição da susceptibilidade no 
espaço, a fim de orientar as opções locativas em função do conhecimento dos limiares de risco 
presentes e de permitir uma gestão integrada, responsável e participativa do território.

O planeamento do espaço urbano, integrando as premissas e os objetivos da gestão de 
riscos, deverá reger-se pela meta da construção de cidades sustentáveis e resilientes, as quais, 
nas palavras de godscHAlk (2002: 2), “são capazes de suportar choques severos sem que ocorra 
qualquer caos imediato ou deformação ou rutura permanentes. Previamente concebidas para 
antecipar e serem capazes de recuperar dos impactos dos desastres naturais ou tecnológicos, 
as cidades resilientes são baseadas em princípios resultantes de experiências prévias com 
desastres em áreas urbanas”.

A ideia que as cidades estão em crise parece ser um lugar-comum. A concentração 
demográfica, o crime e a violência, a degradação paisagística e ambiental, a decadência 
das infraestruturas, o declínio da economia industrial, o aumento do desemprego, o trânsito 
e o estacionamento, a falta de habitação e a marginalidade, são fatores recorrentemente 
apontados como sintomas da crise das cidades. A insegurança faz parte deste novo léxico 
relativo às cidades. Ela parece resumir todos os medos de uma civilização definitivamente 
urbana cujas linhas que definem o seu futuro são cada vez mais incertas (Peixoto, 2008). cAstells 
(1979) afirmava que quando o especialista dos problemas urbanos pretende revestir-se de 
transcendência, manda tocar, acompanhado pelo conhecido rufar estatístico, as trombetas 
apocalípticas do ritmo da urbanização no mundo. Não pretendendo profetizar a desgraça, foi 
intuito desta reflexão evidenciar os contextos de produção de múltiplos riscos nas cidades e as 
assimetrias na sua manifestação, agravados pelas rápidas mutações induzidas pela expansão 
urbana contemporânea. Objetivamos, igualmente, contribuir para o diagnóstico de fatores 
e processos recorrentes de agravamento da susceptibilidade e da vulnerabilidade, visando 
apontar soluções operacionais alicerçadas no planeamento do território. 
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