
G
eo

G
ra

fia
, risc

o
s e Pro

teç
ã

o
 c

iv
il

H
o

m
en

a
G

em
 a

o
 Pr

o
fesso

r
 D

o
u

to
r 

lu
c

ia
n

o
 lo

u
ren

ço

c o i m b r a
2 0 2 1

vo
lu

m
e 2

HomenaGem ao Professor Doutor 

luciano lourenço

riscos - associação PortuGuesa De riscos, 
Prevenção e seGurança

GeoGrafia, riscos
e  Proteção civil

volume 2

coordenadores:
adélia nunes

antónio amaro
antónio vieira

fátima velez de castro
fernando félix





GeoGrafia, riscos

e Proteção civil
HOMENAGEM AO PROFESSOR DOUTOR

LUCIANO LOURENÇO

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos,
Prevenção e Segurança

VOLUME 2

Coordenadores:
Adélia Nunes

António Amaro
António Vieira

Fátima Velez de Castro
Fernando Félix



Ficha Técnica

Título: Geografia, Riscos e Proteção Civil.
Homenagem ao Professor Doutor Luciano Lourenço.
Volume 2

Edição: RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Coordenação: Adélia Nunes, António Amaro, António Vieira, Fátima Velez de Castro e  Fernando Félix

Capa e contracapa: Fernando Félix

Concepção gráfica e paginação: Fernando Félix

Impressão: Simões & Linhares, Lda.

ISBN: 978-989-9053-05-2     ISBN digital: 978-989-9053-06-9

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2

Depósito Legal: 487457/21

1.ª Edição

Os trabalhos apresentados são da responsabilidade dos Autores.



Parceiros

DePGeoTUr
DeParTamenTo 
De GeoGrafia
e TUrismo

Este trabalho é Financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no 
âmbito do projeto “UIDB/GEO/04084/2020”.
This work is Financed by National Funds through the FCT - Foundation for Science and Technology under the project 
“UIDB/GEO/04084/2020”.





5

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 2

Luciano Lourenço nos 25 anos de Escuteiros da fundação do grupo de Alboraia (Valência), 
com a esposa Maria da Graça Lourenço, em 08/02/1995.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Companheiros de jornadas de investigação, 
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Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço, no Chile, na exposição de material de combate a incêndios florestais, 
na abertura de uma faixa de defesa da floresta contra incêndios florestais e 

visita a uma Corporação de Bombeiros, em 12/11/1995.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Num almoço do Dia de Corpo de Bombeiros de Macau, com a receção do Escudo de Armas do CB 
de Macau, estando representadas Delegações de Hong Kong, Província de Guangdong (RPC), 

Macau e a Escola Nacional de Bombeiros, Portugal, a 2 de maio de 1998.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Luciano Lourenço, em representação da ENB - Escola Nacional de Bombeiros, 
na recepção a Delegação de Bombeiros de Macau, em abril de 2000.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço, na Sessão de Encerramento do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos, 
a 20 de junho de 2019, no Instituto de Geografia, Campus Santa Mônica, 

da Universidade Federal da Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.

Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.
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preventIon and recovery of foreSt fIreS emergency, desenvolvido por um 
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Resumo

Este artigo centra-se numa leitura dos pressupostos da governação de risco, 
analisando um conjunto de déficits identificados que têm condicionado os resultados 
desejados nestes processos. Apresentando, sucintamente, dois dos modelos 
referenciados neste tema, desloca-se, depois, a dissertação, para uma breve explicação 
dos déficits, de acordo com a proposta concetual do IRGC. Será com suporte nessa 
proposta que se discutirá, de forma analítica, os respetivos referenciais, aplicados ao 
processo de tratamento da situação pandémica resultante do SARS-CoV-2, na qual 
serão interpretadas determinadas decisões e medidas que, por ação ou omissão, têm 
caraterizado este processo de governação do risco.

Palavras-chave: Governação de Risco, déficits, participação pública, pandemia.

Abstract

Risk governance deficits: a reading on the SARS-CoV-2 pandemic. This paper 
focuses on a reading of the assumptions of risk governance, while analyzing a set of 
identified deficits that have conditioned the desired outcomes in these processes. 
The dissertation succinctly presents two of the models referenced in this matter, and 
then moves on to a brief explanation of the deficits, according to the IRGC’s 
conceptual proposal. It is on the basis of this proposal that the relevant benchmarks 
will be analytically discussed, applied to the process of dealing with the pandemic 
situation resulting from the emergence of the SARS-CoV-2 virus, in which certain 
decisions and measures, that have characterized this process of risk governance, 
whether by act or omission, will be construed.
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Introdução

A atenção e o escrutínio sobre os processos relacionados com a governação de risco 
têm vindo a ganhar um interesse público redobrado, decorrentes da necessidade de 
se conhecer e entender os mecanismos e as estruturas que se encontram subjacentes à 
preparação, tratamento e resposta aos variados perigos e ameaças que impendem sobre 
os sistemas sociais, enquanto vetores e causas fundamentais do risco e da segurança de 
pessoas, bens e ambiente.

Com particular acuidade, assiste-se a uma cada vez maior indagação, transversal 
a vários setores sociais, das políticas públicas que, por ação ou omissão, têm sido 
prosseguidas na gestão e tratamento dos fatores, derivados das causas subjacentes aos 
riscos e, em alguns casos, das consequências da sua posterior manifestação em situações 
de acidentes e catástrofes.

Incontornavelmente, e nos tempos mais recentes, o debate tem ganho particular 
relevância com as múltiplas discussões levadas a cabo sobre a forma como os governos, e a 
sociedade no seu todo, têm vindo a lidar e a gerir a situação pandémica resultante do SARS-
CoV-2. Abordam-se, indiferenciadamente, as causas e consequências do problema, tentando 
construir explicações e justificações sobre as mesmas, tanto por populações leigas, como pelos 
especialistas. As visões e as representações socialmente construídas sobre o desenrolar das 
ações de gestão, liderança e participação pública em todo este processo, gravitam em redor 
de entendimentos onde se cruzam e conflituam seguidores de diferentes e variadas posições. 
Numa simples observação tricotómica, encontram-se, num lado, os defensores de uma linha 
pautada por narrativas externalizadoras da situação vivida, assentes numa fatalidade natural 
e inevitável, veiculando retóricas de desresponsabilização político-institucional e atribuindo 
aos respetivos fatores causais um desconhecimento e uma aleatoriedade que os situam fora de 
qualquer controlo social. Num outro patamar, localizam-se os grupos de maior criticidade 
que, suportados numa lógica de rigidez opositiva, tendem, predominantemente, a atribuir 
responsabilidades e a culpabilizar tudo e todos, com particular incidência posicionada nos 
organismos institucionais da administração governamental, mas também nesse conceito 
abrangente e indiferenciado de “povo”, que a todos engloba, mas ninguém identifica, 
permitindo delegar o ónus da falha, ou da culpabilidade, sempre no outro. Por último, num 
terceiro posicionamento, os grupos e sectores que discutem de forma dialética a situação, 
recusando explanações lineares de antagonismos sociais primários, apostando em posturas, 
comportamentos e atitudes mais pró-ativas, pugnando tanto por uma maior comunicação 
e tradução do conhecimento técnico e científico, como por um maior envolvimento dos 
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grupos, comunidades e indivíduos, como sujeitos da ação, e não apenas meros destinatários 
de orientações emanadas superiormente.

Na presente reflexão, abordar-se-á, num primeiro momento, o enquadramento 
relativo ao conceito de governação do risco, apresentando a sua matriz modelar proposta 
pelo International Risk Governance Council (IRGC, 2017). Será também feita uma 
breve referência ao modelo tipológico de governação do risco de Ribeiro (2018). Numa 
segunda fase, discutem-se alguns dos pressupostos da própria abordagem do IRGC sobre 
o que define como déficits de governação de risco, introduzindo as considerações críticas 
desenvolvidas por Aven (2011). Por último, e em terceiro lugar, procurar-se-á, através 
de uma leitura intrinsecamente problematizadora, cruzar as referidas propostas com as 
decisões e medidas levadas a cabo na forma como tem sido tratada a situação pandémica 
em curso, num quadro de governação de risco.

Uma chamada de atenção metodológica, para referir que, apesar de centradas numa 
leitura interpretativa e crítica do processo de governação do risco resultante do surgimento 
do SARS-CoV-2, procurando identificar determinados aspetos que se consideraram como 
falhas, deficiências ou carências de preparação e resposta, é, contudo, de elementar justiça, 
salientar que muitas ações e medidas tomadas, pelo Estado e pela sociedade civil, têm 
sido fulcrais para evitar uma maior escalada da situação. O desenvolvimento analítico e 
avaliativo desses processos ficará para outra oportunidade.

Do conceito de governance aos déficits de governação do risco

Extravasando os domínios mais habituais e tradicionais das lógicas de poder que, 
predominantemente, se centravam nas relações de institucionalidade formal e unilateral 
dentro das estruturas da administração pública do Estado, o conceito de governação 
foi ganhando novas dimensões e significados, evoluindo, de acordo com determinadas 
escolas de pensamento, para uma designação de governance1*. A noção de governação, 
definida, portanto, enquanto abrangência de ações, processos, tradições e instituições 
nas quais a autoridade é exercida, e na forma como as decisões coletivas são tomadas 
e implementadas (IRGC, 2017), vem repercutir os desenvolvimentos e os desafios das 
sociedades pós-modernas, nas quais participam agora novas organizações, grupos e atores, 

1Como nota metodológica, refira-se que se opta neste texto pela designação de governação, entendida enquanto 
processos de gestão e de tomada de decisão coletivas, incorporando quer a participação das instituições e 
agentes de âmbito governamental, quer o envolvimento de outros atores e protagonistas não governamentais.
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assumindo relevância especial, o envolvimento dos cidadãos e da referida sociedade civil. 
Como referem van Asselt & Renn (2011),

“(T)he shift to governance is best understood as response to new challenges, such as 
globalization, increased international cooperation (such as the EU), societal changes, 
including the increased engagement of citizens and the rise of non-governmental 
organizations (NGOs), changing role of the private sector, an augmenting complexity 
of policy issues, and the resulting difficulty in taking decisions with confidence and 
legitimacy” (Pierre and Peters 2000; Walls et al., 2005, .434).

Abrangendo diversas e variadas áreas da vida das sociedades, o conceito viria também 
a ganhar uma associação em relação à problemática do risco, na sequência dos vários 
desenvolvimentos que se iam globalmente verificando, decorrente, entre outras dimensões, 
pela intervenção e pelo papel regulador da Organização das Nações Unidas.  

Será dentro deste contexto que, em 2005, o IRGC publica o White Paper on Risk 
Governance: towards an integrative approach, onde define governação do risco como um 
quadro relacional e abrangente, no qual, para além de incluir as vertentes de análise e gestão de 
risco, são abordados também os respetivos processos de decisão, relativamente à coordenação 
e envolvimento dos diferentes atores e agentes sociais que interagem na prossecução dos 
seus múltiplos desejos, objetivos e atividades (IRGC, 2005). Sinteticamente, o modelo de 
governação do risco do IRGC encontra-se estruturado em redor de duas esferas que se 
articulam entre si. Por um lado, o domínio do entendimento, pautado pela análise e avaliação 
do risco em várias dimensões e, por outro lado, o decidir, relacionado com a tomada de 
decisão e a gestão do risco. Apresenta-se a representação do modelo de governação de risco 
do IRGC (2017), contemplando as várias fases do processo (fig. 1).

A transversalidade e amplitude do modelo são inequívocas, e de importância 
fulcral às abordagens dentro desta temática, constituindo um referencial de suporte 
ao acompanhamento e monitorização dos processos e ações, levadas a cabo em vários 
universos de estudo e investigação da problemática associada ao risco.

Tendo como um dos suportes a estrutura de governação do risco do IRGC, foi 
também desenvolvida por Ribeiro (2018) uma proposta teórico-analítica de governação 
de risco onde, cruzando dois domínios operativos, padrão político e cidadania, constrói 
um modelo ideal-típico, classificado em quatro tipologias: diretiva, hierárquica, 
descentralizada e cooperativa (fig. 2). Nesta modelação, e para efeitos da presente reflexão, 
retira-se, sobretudo, as componentes que derivam das relações intergovernamentais, por 
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um lado, e sobre os mecanismos de envolvimento e participação pública, por outro.
A avaliação de diferentes processos que acompanharam a implementação da proposta 

concetual do IRGC, em variados contextos, temporais, geográficos e sociais, veio a permitir 
uma reflexão ulterior sobre a aplicabilidade do modelo, identificando-se, nomeadamente, 
os respetivos pontos fracos condicionantes da sua eficiência. 

Será nesse registo que o IRGC publica, em 2009, um relatório, intitulado déficits de 
governação de risco, constatando as deficiências ou falhas nos respetivos processos e estruturas 
(Aven, 2011). São identificados 23 déficits que, em correspondência às esferas que estruturam 
o modelo, são agrupados em dois clusters.  O cluster A, com referencial à análise e ao 
entendimento dos riscos, estrutura-se em quatro grandes categorias, integrando, todas elas, 
a identificação de um conjunto de 10 déficits, oscilando entre as falhas na deteção dos sinais 
precoces do risco, até à dificuldade em reconhecer que o conhecimento e a compreensão 
dos fenómenos de risco nunca são absolutos, nem inequívocos, apresentando incertezas e 
surpresas não controláveis (fig. 3). Aven (2011) proporá na sua discussão crítica substituir 
o conceito de “risco” pela designação de “consequências do evento”, dando uma dimensão 
mais visível, e mensurável, ao respetivo déficit.

Fig. 1 - Estrutura da Governação do Risco do International Risk Governance Council 
(Fonte: adaptado de IRGC, 2017).
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Fig. 2 - Modelos de Governação do Risco (Fonte: Ribeiro, 2018, p. 120).

Fig. 3 - Déficits de governação do risco – Cluster A (Fonte: adaptado de IRGC, 2010),
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O cluster B (fig. 4) reporta-se à gestão de risco, apresentando três categorias e 13 
déficits, variando entre, por um lado, a complexidade inerente em preparar e organizar 
as respostas adequadas, ultrapassando a conflitualidade decorrente das várias opções e 
respetiva decisão de atuar e, por outro lado, a falha de flexibilidade suficiente para fazer 
face e reagir a situações inesperadas (Aven, 2011). 

Nesta apresentação, envereda-se pelos aspetos globais da governação do risco, cruzando, 
indiferenciadamente, quer os mecanismos de relacionamento entre a administração 
pública, aqui representada pelas instituições governamentais do Estado, e pela sociedade 
civil nas suas várias formulações, quer uma análise das relações intergovernamentais 
entre as administrações central e local, discutindo as suas confluências no domínio dos 
consensos e dos conflitos que se vão gerando nas dinâmicas dos processos de gestão de 
acidentes, crises e catástrofes.

De todo o modo, e em relação aos mecanismos relacionais entre as entidades 
governamentais e as estruturas da sociedade civil, entendidas de modo genérico, levanta-se, 
de imediato, a questão de saber como se processam os modos dominantes de coordenação 
entre eles. Conforme salientam Borzel & Risse (2010), os processos de governação 

Fig. 4 - Déficits de governação do risco – Cluster B (Fonte: adaptado de IRGC, 2010).
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assentam na identificação de modos de coordenação social, nos quais se envolvem os 
vários atores nas respetivas formulações e na implementação de regras, tendentes ao 
fornecimento de bens coletivos. Contudo, e continuando a seguir os referidos autores, 
dois tipos de coordenação coexistem e definem esta relação.

“Hierarchical coordination usually takes the form of authoritative 
decisions with claims to legitimacy (e.g. laws, administrative ordinances, 
court decisions) […] Non-hierarchical coordination, by contrast, is based on 
voluntary commitment and compliance. Conflicts of interest are solved by 
negotiation” (Borzel & Risse, 2010, p.115)

Por um lado, o que designam de coordenação hierárquica, que baseada na 
legitimidade de quadros jurídico-legais, impõe uma relação de domínio e subordinação, 
condicionando a autonomia de quem está dependente e acentuando a autoridade dos 
decisores institucionais. Por outro lado, uma coordenação não hierárquica, sustentada 
numa conformidade e num compromisso voluntário, não raras vezes organizada em redes 
informais e onde os conflitos de interesses, de preferências e de opinião se resolvem através 
de acordos de negociação. Os processos deixam, neste segundo caso, de se observarem 
como prescritivos e verticalizados, assumindo uma transversalidade e horizontalidade nas 
relações entre os atores presentes.

Crises, déficits e ilusões na governação do risco

A importância da participação pública no processo de governação do risco é inequívoca. 
Enquanto direito consagrado, assume-se, de jure, no domínio de uma formalidade que 
carateriza os pressupostos democráticos subjacentes à relação entre o Estado e os cidadãos. 
No que respeita a estes últimos, tem correspondência jurídica, de facto, no pleno exercício 
de uma cidadania ativa, aludindo à capacidade e ao envolvimento das populações em 
relação às situações de risco que sobre elas, direta ou indiretamente, impendem.

De todo o modo, este processo, aparentemente simples na sua formulação, não é isento 
de dificuldades na sua implementação. A articulação entre as medidas e decisões tomadas 
por parte da administração do Estado, e as expetativas e os resultados esperados pelas 
populações, balançam ao sabor de vontades, interesses e contradições frequentemente pouco 
consensuais e comuns. É nesta lógica que Ribeiro (2018) questiona, quando refere que,
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Será a cidadania, na sua dimensão de participação, apenas uma concetualização 
mitificadora de uma ideologia liberal, tendente a justificar e legitimar formalmente 
direitos que, na prática, não se traduzem em consequências, repercutindo-se numa 
soma nula? (Ribeiro, 2018, p.97)

Reside nesta interrogação uma das discussões mais significativas que se levantam em 
torno do que é, ou do que deve ser, a participação pública nos processos de governação 
de risco, que se resumem na dicotomia de saber se os cidadãos são considerados enquanto 
sujeitos ou objeto das decisões, o que traduzindo de outro modo, representa conhecer 
se são protagonistas nas orientações tomadas ou apenas destinatários das determinações 
emanadas pelas instituições e serviços da administração do Estado. 

Será neste domínio analítico que se direcionará esta reflexão, com base numa leitura 
das suas consequências, nomeadamente em relação às falhas e insuficiências verificadas 
nos vários processos, tomando como exemplo referencial, uma vez mais, a gestão do 
SARS-CoV-2. 

Transpondo de forma mais objetiva os déficts elencados na Figura 3, através de 
representações verificadas nas quatro grandes categorias, apresentam-se, seguidamente, 
algumas das principais consequências em relação aos respetivos processos de governação 
do risco. 

No domínio da recolha e interpretação do conhecimento, constatou-se que as primeiras 
reações surgiram de forma intempestiva, baseadas num desconhecimento quase geral do 
problema, para o qual muito contribuiu o discurso negacionista e ambíguo das autoridades 
do mundo ocidental, quando o vírus ainda se localizava apenas no outro extremo do 
planeta, em concreto na cidade de Wuhan, na República Popular da China. Os fatores 
associados à globalização foram esquecidos, não se aproveitando lições apreendidas 
anteriormente com outros surtos epidémicos, alguns dos quais ainda bem recentes. 
As narrativas oficiais e as respetivas lógicas discursivas, num processo comunicacional 
marcadamente top-down, pareciam situar-se do lado de uma superioridade ocidental, 
evidenciando, nalguns casos, tiques de arrogância cultural.

Uma leitura interpretativa análoga pode ser atribuída à categoria referente a lidar 
com o conhecimento potencialmente tendencioso, subjetivo e discutível. A assunção da crise 
na sua primeira fase foi fértil em manifestações contraditórias, tradutoras, por um lado, 
das dificuldades em conhecer o problema que se vinha desenhando e, por outro lado, 
evidenciando, prescritivamente, posturas verticalizadas e pouco colaborativas. De entre as 
demonstrações mais emblemáticas, encontram-se presentes as indicações iniciais sobre os 
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mecanismos de controlo epidemiológico, concretamente, nos avanços e recuos sobre se 
deveria, ou não, utilizar máscaras de proteção individual.  

Relativamente à terceira categoria, lidar com conhecimentos relacionados a sistemas e sua 
complexidade, ficou bem patente um conjunto de decisões onde o problema foi abordado 
na sua componente precaucionária, assente em modelos de comando e controlo, fora 
do que deveria ser um quadro abrangente de processos de coordenação de gestão do 
risco, assumido de jure e de facto por gestores de emergência. Catalogado num registo 
predominante de risco coletivo no domínio da saúde pública, o que não é contestável, 
contudo, o problema veio rapidamente a apresentar ramificações noutras dimensões 
sociais que, com exceção dos efeitos e consequências que se sentiram imediatamente na 
economia, não viriam a ser adequadamente considerados num quadro abrangente de 
gestão, enquanto vertente sistémica da segurança de pessoas, bens e ambiente.

Por último, e no âmbito da quarta categoria do cluster A, reconhecer que o conhecimento 
e a compreensão nunca são completos e adequados, as opções seguidas demonstraram lógicas 
unidimensionais na observação da crise que, embora centradas, e bem, numa primeira 
análise como problema médico e epidemiológico, não acautelou alguns dos restantes 
efeitos subsidiários e redundantes, nomeadamente numa identificação de parâmetros 
relacionados com as vulnerabilidades sociais das populações mais desfavorecidas, essenciais 
numa indispensável leitura sistémica sobre os riscos.

Observando, agora, os déficits referenciados na Figura 4, relativos à gestão de riscos, e 
no que respeita ao preparar e decidir sobre as estratégias e políticas de gestão de risco, entre 
várias evidências, salientam-se as ações que, tomadas de forma casual e descoordenada, 
permitiram constatar a carência de culturas técnicas e profissionais que, se devidamente 
capacitadas e assentes em modelos de gestão do risco, possibilitariam estruturar medidas 
consistentes na redução dos fatores inerentes a esses riscos, e não apenas centrar-se em 
avaliações aleatórias, isentas de uma abordagem integradora do processo, muito próximos 
do que Ribeiro (2018) define como um modelo diretivo. Como salientou Alexander 
(2020), em relação ao Reino Unido e à forma como se processava a sua gestão, “Britain is 
in a state of emergency. So where are its emergency planners?” A transposição para a situação 
portuguesa, e para outras realidades geográficas, é inequívoca. 

Em referência ao formular respostas, resolver conflitos e decidir a agir, encontra particular 
pertinência a tipologia proposta por Lagadec (1994) relativa às quatro exigências 
fundamentais na gestão de emergência, com incidência específica na que define como uma 
exigência intelectual, ou seja, “na necessidade de ajustar e renovar das capacidades reflexivas 
aos novos desafios e exigências, recusando abordagens assentes em modelos desajustados”. Nesta 
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dimensão, e apesar das incertezas e complexidades inerentes ao risco, não deixa de 
merecer relevância algumas das ações desenvolvidas sem a indispensável reflexão sobre 
os seus efeitos colaterais. Uma vez mais, e como é apanágio dos processos de gestão 
e governação do risco diretivos e hierarquizados, as ações direcionam-se, sobretudo, 
para uma delimitação do problema, tendo por base o que os serviços e instituições 
pretendem e estão habilitados a fazer e, nem sempre, para uma resolução efetiva das 
necessidades existentes.

Na terceira categoria, desenvolver as capacidades organizacionais para responder e 
monitorar, constatou-se, como já referido, a existência de diversos problemas, sentidos, 
nomeadamente, em quatro domínios. Em primeiro lugar, um processo comunicacional 
muito ao sabor e ao reboque dos acontecimentos, e não mediante leitura de antecipação 
e de planos definidos numa verdadeira gestão de emergência. Em segundo, a prevalência 
de discursos prescritivos, de medo, e de medidas impositivas, com pouco conteúdo e 
evidência pedagógica, refletora de uma postura iminentemente top-down. Num terceiro 
aspeto, a circunstância de se considerarem as pessoas numa versão meramente estatística e 
não dinâmica, demonstrando a pandemia, à semelhança de outras situações de acidentes 
e catástrofes, que o problema também reside em aspetos sociais como as desigualdades, 
a pobreza, a exclusão e a exposição das populações mais desfavorecidas, ou seja, nas 
vulnerabilidades sociais. Por fim, o que pode ser considerado como uma reação tardia 
e pouco consistente do sistema de proteção civil, evidenciado, entre outros registos, nas 
dificuldades sentidas nas relações intergovernamentais entre a administração central e as 
autarquias nas respostas promovidas.

Conclusão

Procurando numa breve síntese identificar as principais ideias-força decorrentes desta 
exposição, salientam-se os seguintes aspetos.

Em relação aos déficits do cluster A, a inconstância e as fragilidades evidenciadas, 
globalmente, nos processos de envolvimento e participação pública. Se, por um lado, foi 
possível constatar a presença de especialistas nos domínios das áreas da saúde, fundamentais 
na leitura e interpretação da crise enquanto problema médico e epidemiológico, já, por 
outro lado, evidenciou-se um vazio em outras dimensões colaterais da emergência, não 
registando aí um empenhamento de outros stakeholders, que se justificariam, dada a 
abrangência da situação. 
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Num outro registo, o insuficiente conteúdo pedagógico nas mensagens de apelo à 
participação cívica, muito centradas, sobretudo, em orientações de cumprimento de 
medidas prescritivas, que apenas tiveram algum êxito na primeira fase da pandemia. 
Uma exceção para a divulgação dos mecanismos de controlo epidemiológico que foram 
amplamente disseminados na opinião pública, embora nem sempre alcançando os efeitos 
desejados. Eventuais problemas na construção e divulgação adequada das mensagens 
poderão responder a essa ausência de melhores resultados.

Como é sabido, e demonstrado em exemplos e experiências vividas em distintas 
situações críticas de desastre, a participação e o exercício de uma cidadania ativa constitui-
se como vetor fundamental para lidar com os fatores de risco, melhorando a intervenção e 
recuperando dos respetivos efeitos e consequências desses acontecimentos. 

No que respeita ao cluster B, e entre outras leituras, selecionam-se dois aspetos centrais. 
O primeiro decorre das já referidas medidas intempestivas que foram tomadas, numa lógica 
mimética reprodutiva das ações que a República Popular da China, na qual se considera ter 
tido origem o problema, implementou. Avançou-se, de modo prescritivo para a imposição 
de confinamentos obrigatórios, sustentados em instrumentos legislativos que variaram das 
situações de alerta, contingência e calamidade, até ao estado de emergência. Este conjunto 
de decisões e medidas, que não reuniram a plenitude de um consenso social, foram muito 
marcadas por pressupostos assentes em retóricas de medo e de comando securitário, e 
menos em abordagens mais participativas, devidamente suportadas em dimensões de 
coordenação, cooperação e pedagogia. Constatou-se uma leitura parcial do problema, não 
incluindo na avaliação do risco os fatores de exposição e de vulnerabilidade que, como 
é sabido, resultam quer de comportamentos individuais e grupais, quer da mediação das 
estruturas sociais e dos padrões culturais que orientam as atitudes, comportamentos, 
normas e valores, definindo e revelando diferentes fragilidades e desigualdades sociais 
nos indivíduos, grupos e comunidades em presença. O segundo reporta-se ao domínio 
das relações intergovernamentais, entre as administrações central e local, verificando-se, 
sobretudo nas primeiras fases, uma notória dificuldade de entendimento e relacionamento. 
O distanciamento inicial, muito decorrente da falta de comunicação e coordenação, foi 
sendo minimizado, não tendo, contudo, ultrapassado completamente os desencontros 
existentes. Estas e outras circunstâncias, nomeadamente resultantes de protagonismos 
pessoais e políticos, com razões partidárias à mistura, sobrepondo-se aos interesses comuns, 
contribuem para hipotecar a confiança dos cidadãos nas próprias instituições políticas, bem 
como as suas perceções relativamente ao tratamento da crise que, como se sabe, são também 
dimensões centrais para lidar adequadamente com o problema pandémico. 
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