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A perceção do risco

O número de ocorrências relacionadas com riscos naturais tem vindo a aumentar 

significativamente ao longo das últimas décadas (Armas, 2006; Mata-Lima et al., 

2013; Hoeppe, 2016), o que tem contribuído para um avolumar de prejuízos 

económicos e sociais, especialmente relacionados com as perdas e os estragos 

produzidos por essas manifestações, bem como pela posterior recuperação das áreas 

afetadas. Este processo é especialmente gravoso nos países menos desenvolvidos, 

como é o caso de Cabo Verde. 

Em particular, as cheias e as consequentes inundações fluviais afetam anualmente 

cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundo, vitimando perto de 20 000 

indivíduos e contribuindo, ainda, para o aumento do número desalojados (Smith 

e Petley, 2009).

O estudo deste risco natural tem sido trabalhado, fundamentalmente, no 

contexto das ciências físicas e naturais ao longo do século XX e no início do século 

XXI. Deste modo, num seminário dedicado ao estudo sobre a reação humana face 

ao cenário em situação de crise de cheias e inundações (Human Adjustment to Flood), 

realizado em 1942, enfatizou-se a importância do conhecimento da perceção da 

população como fator de mitigação face ao risco, passando a ser incluído como 

elemento central nas estratégias de gestão e planeamento. 

A perceção do risco pode ser entendida como a recolha, a seleção e a interpretação 

de sinais envoltos numa estrutura complexa, constituída por uma multiplicidade de 

fatores que dependem da subjetividade afeta ao indivíduo, face ao julgamento e à 

avaliação por ele feita sobre um determinado risco (Renn, 1998; Renn e Rohrmann, 

2000; Salvati et al., 2014; Fischhoff, 1978; Slovic, 2000; Plapp e Werner, 2006; 

Wagner, 2007; Wachinger et al., 2013; Fuchs et al., 2017). Assim, um risco para um 

indivíduo pode ser percecionado como uma ameaça, enquanto, para outro, pode 

ser fundamentalmente seguro. 

A gestão do risco implica o desenvolvimento de modelos baseados nos 

mecanismos psicológicos que assentam na forma como a população julga, avalia, 

tolera e reage perante o risco (Morgan et al., 2001). Por outro lado, é ainda 

fundamental entender como é que os indivíduos e as comunidades percecionam 



a complexidade e a multiplicidade de fatores que interferem na perceção de um 

determinado risco, tais como: o contexto social e económico; a influência da 

comunicação social; os valores e as visões de mundo; a influência da estratégia de 

adaptação individual resultante da aprendizagem com eventos de crise passados 

(Dessai et al., 2003; Mcleman e Smith, 2006; Bubeck et al., 2013; Collenteur et al., 

2015; Rory et al., 2017). 

Vários estudos, especialmente na Europa e na América do Norte, têm-se 

debruçado sobre esta componente “subjetiva” associada ao risco, e muito em 

particular, ao risco de cheias e de inundações fluviais, colocando o enfoque na 

perceção como componente essencial na gestão do risco (Renn, 1998; Siegrist e 

Gutscher, 2006; Soane et al., 2010; Bradford et al., 2012; Bubeck et al., 2012; 

Kellens et al., 2013; Birkholz et al., 2014; Babcicky e Seebauer, 2017; Diakakis 

et al., 2018).

Em Cabo Verde, e particularmente em S. Vicente, são escassos os trabalhos 

sobre a perceção da população face ao risco de cheias e de inundações rápidas, como 

as que ocorrem na cidade do Mindelo. Este facto, determinou em larga medida, 

o aprofundar desta temática por forma a identificar quais os fatores que mais 

determinam a perceção da população face ao risco de cheias e de inundações rápidas. 

Mais especificamente, pretendeu-se entender como é que a população perceciona o 

risco, tendo em conta as causas, o grau de conhecimento face à respetiva ocorrência 

e o apoio das autoridades públicas: Consideraram-se, naturalmente, os fatores que 

geralmente influenciam a perceção, designadamente as características demográficas 

e económico-sociais (género, idade, nível de escolaridade e rendimento), a relação 

com a habitação (proprietário ou arrendatário), e a experiência com situações de 

crise relacionadas com cheias e inundações.

É assumido que aprofundar o conhecimento e o entendimento dos fatores que 

mais influenciam a perceção das populações irá contribuir para o desenvolvimento 

de estratégias mais eficazes no modo de comunicação do risco às populações e, 

assim, contribuir de forma significativa para a redução do risco. É neste contexto 

que entendemos prioritário o conhecimento e a compreensão das características das 

comunidades locais, quer ao nível das características individuais, quer do contexto 

socioeconómico.
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O contexto geográfico da cidade de Mindelo face ao risco de 
cheias e inundações

O relatório coordenado por Evânia Santos (2013) “Systematic Inventory 

Evaluation for Risk Assessment – SIERA” identifica o risco de cheias e de inundações 

rápidas como o que mais perdas e danos económicos causam no arquipélago. O 

relatório identificou 58 mortes, 138 feridos e 2 000 desalojados. São Vicente foi a 

terceira ilha a registar um maior número de crises associadas a este risco. Embora, 

felizmente, não tenha havido vítimas mortais, são inúmeros os casos de desalojados. 

O relatório sugere, ainda, uma maior frequência das situações de crise, aumento 

este que parece estar relacionada com a rápida expansão da cidade de Mindelo. Com 

efeito, o crescimento urbano da cidade foi-se mantendo, não obstante a perda de 

importância do Porto Novo, ao longo do século XX, um fator basilar na edificação 

e alargamento do aglomerado urbano. Nas décadas de 1960 e 1970 não só foram 

surgindo vários bairros, mas também foi notável o crescimento dos já existentes. 

Por essa altura surgiram as primeiras preocupações com o crescimento bastante 

desordenado da cidade, que, por parte das autoridades municipais, se traduziram em 

tentativas para, de algum modo e no âmbito do Gabinete de Urbanização Colonial 

(1957-73), procederem ao controlo urbanístico, através do lançamento de vários 

planos, tanto de planos diretores para ilha, como de planos de urbanização para a 

Cidade do Mindelo, e, ainda, de planos parcelares detalhados para partes da cidade. 

A maioria não terá sido executada, pelo menos, na sua totalidade. Provavelmente 

outros não terão sido sequer implementados (Andrade, 2016). 

O período pós-independência é caracterizado por uma mudança na política 

habitacional. Ao invés de procurar controlar a nova vaga especulativa, optou-se pela 

concessão de terrenos de forma indiscriminada, tendo surgido, de imediato, alguns 

bairros de crescimento espontâneo. Paralelamente, o êxodo rural para as principais 

cidades do país, Praia e Mindelo, assumiu um caráter de deslocação constante e 

concentração urbana, tendo originado graves problemas, resultantes da pressão 

social sobre o tecido urbano. Com a crescente procura habitacional surgiram 

vários bairros, cada vez mais distantes do centro, e sempre desprovidos das mais 

elementares infraestruturas (Delgado, 2007).
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Poder-se-á dizer que o crescimento da cidade do Mindelo passou por 3 fases, 

desde o seu primitivo local de origem, numa primeira fase, à ocupação dos bairros 

mais antigos, localizados fora do centro e, finalmente, a ocupação de áreas mais 

afastados do centro, em vertentes mais íngremes e menos desejáveis, quase sempre 

correspondentes à bordadura do vulcão, mas a que a força da pressão urbanística 

assim obrigou.

Fig. 9 - Ocupação urbana em Mindelo, em 1940 (figura da esquerda) e em 2010 (figura à 
direita) (Fonte: Delgado, 2016).

A B

Este rápido crescimento da cidade, muito desorganizado, terá decerto 

contribuído para a ocupação de inúmeros leitos de ribeiras, secas na grande maioria 

do ano, por vezes, até durante vários anos, mas que enchem rapidamente quando 

da ocorrência de chuvas mais intensas e concentradas.

Não são apenas as habitações a ocuparem áreas de elevada suscetibilidade às 

inundações. São, também, várias estradas que ficam inundadas em situações 

de crise, uma vez que os seus troços ocupam frequentemente áreas de elevada 

suscetibilidade, aumentando assim a vulnerabilidade da população face ao risco de 

cheias e de inundações rápidas. 

Por exemplo a rua do Coco, uma das vias de acesso ao hospital central Baptista 

de Sousa, no Mindelo, é uma das vias mais afetadas por inundações (fot. 34) em 

períodos de crise, e mesmo após a realização de obras de correção torrencial (fot. 

35), ainda são frequentes as inundações em situações de crise (fot. 36).
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Fot. 34 - Inundação na rua do Coco numa situação de crise ocorrida em 26 de Agosto de 
2008. (Fonte: Martins, 2010).

Fot. 35 - Obras de correção torrencial realizadas na rua do Coco, próximo da Praça Estrela, 
em dezembro de 2010 (Fonte: Martins et al., 2018).
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Fot. 36 - Inundações na rua do Coco, em setembro de 2013 (Fonte: Martins et al., 2018).

Torna-se então muito interessante observar os grandes canais que atravessam 

a cidade, canais de dimensão variada mas com o mesmo objetivo, o de facilitar o 

escoamento das águas pluviais que se concentram nesses canais e de as conduzir 

rapidamente para o mar. Todavia, uma boa parte desses canais são intercetados por vias 

de comunicação (fot. 37) ou por habitações (fot. 38), o que dificulta o escoamento. 

Tome-se o exemplo das cheias e das inundações de 26 de agosto de 2008, que 

apesar dos avultados prejuízos, não atingiram, felizmente, o grau de calamidade. 

Uma chuvada forte e concentrada (fig. 10), associada a duas células de baixa 

pressão, com maior incidência na região sul de Cabo Verde, o que conduziu ao 

desenvolvimento da formação de nuvens convectivas, nomeadamente de cúmulo-

nimbo (Cb). Registaram-se níveis de humidade superiores a 85% em toda a África 

Ocidental e fortes núcleos de vorticidade e circulação ciclónica bem definida. 

Houve também uma onda tropical no Atlântico Leste (justamente a sudoeste do 

arquipélago), com movimentação para nordeste, e o posicionamento da zona de 
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Fot. 38 - Canal de escoamento com novas 
habitações a truncá-lo, a jusante, em Chã 
de Alecrim (Fotografia de Bruno Martins, 

tirada em agosto de 2008).

Fot. 37 - Canal com o escoamento 
truncado pela estrada que liga a Rua 

Cidade do Porto à Rua do Coco, próximo 
da Ribeira Bote e da rotunda (Fotografia 

de Bruno Martins, tirada em agosto 
de 2008).

convergência intertropical (ZCIT) ao longo de um alinhamento definido pelas 

coordenadas 07° N 52° W/9° N 34° W/16° N 25° W, com convecção dispersa no 

seu eixo central, de acordo com informação obtida junto do Instituto Nacional de 

Meteorologia e Geofísica de Cabo Verde.

Embora a precipitação resultante desta situação meteorológica tenha 

assumido crucial importância, existiram outros fatores que contribuíram para 

o desencadeamento de todo o processo. Na verdade, vertentes e solos com fraca 

capacidade de infiltração, juntamente com o aumento significativo da área de 

superfície construída que, por sua vez, aumentou a área impermeável, contribuíram 

para que mais água tivesse permanecido à superfície, a qual aumentou o volume e a 

velocidade de escoamento, tornando-o mais violento. 
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No entanto os canais construídos com o propósito de facilitar o escoamento, limitar 

a área de drenagem e permitir a drenagem pluvial mais rapidamente para o mar, foram 

obstaculizados pelo edificado e por infraestruturas urbanas, o que terá contribuído de 

forma muito significativa para ampliar as consequências dessa chuvada. Curiosamente, 

a precipitação que se abateu sobre a cidade de Mindelo contrastou com a escassa 

precipitação registada no aeroporto da cidade, a poucos quilómetros de distância. Ora, 

se, porventura, existissem mais estações meteorológicas, ficaríamos a saber com mais 

certeza como, no passado, se processaram os períodos de forte precipitação. 

É frequente, contudo, encontrar na base das vertentes, ou mesmo a entulhar 

cursos de água, depósitos de materiais heterométricos, formados como resultado de 

momentos de escoamento turbulento, os quais terão exigido grandes quantidades 

de precipitação, alguns dos quais são relativamente recentes (fot. 39). Nada nos 

permite pensar que as chuvas serão forçosamente mais intensas no futuro, embora, 

tenhamos consciência de que tal possa acontecer. 

Fig. 10 - Distribuição da precipitação (mm), em intervalos diferentes, na estação 
meteorológica da cidade do Mindelo, nos dias 26 e 27 de agosto de 2008 

(Fonte de dados: INMG-CV, apud Martins et al., 2018).
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Sabendo que o risco de cheias rápidas não depende unicamente da 

precipitação, podemos então falar num agravamento das cheias relacionada 

com a ação do Homem?

A superfície construída, que tem vindo a aumentar, as vertentes desnudadas de 

vegetação e os solos expostos, podem aumentar a velocidade das águas em ponta de 

cheia e tornar o processo mais violento. Impõe-se atrasar a resposta do escoamento 

pluvial às chuvas intensas e diminuir a sua velocidade. Por outro lado, a construção 

de infraestruturas em áreas que são claramente de risco, aumenta a vulnerabilidade 

destas na presença de manifestações de processos pluviosos mais intensos.

Neste sentido, é fundamental evitar o elevado número de construções 

implantadas em áreas de risco, designadamente em talvegues e em leitos de 

inundação, as quais, na sua maioria, além de ilegais, correspondem às habitações 

mais afetadas (fotos 40 e 41).

Fot. 39 - Depósito heterométrico recente da ocorrência de episódios de precipitação 
intensa, em Mato Inglês, São Vicente  

Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2000).



80

Por vezes, a ocupação do espaço implica a destruição de alguns importantes canais 

de escoamento fluvial, construídos com o intuito de canalizar as águas superficiais 

e facilitar o escoamento pluvial, o que aumenta a vulnerabilidade dessas áreas. A 

suscetibilidade e a probabilidade de ocorrência de eventos pluviosos têm-se mantido, 

mas como a vulnerabilidade passou a ser maior, pelo incrementos dos elementos 

expostos (edificado e infraestruturas), consequentemente, o risco aumentou. Deste 

modo, se o Homem pouco ou nada pode fazer para evitar as chuvas concentradas, 

pelo contrário, pode diminuir a vulnerabilidade através de um melhor planeamento 

urbano e ordenamento do território, mas nem sempre tal acontece. 

As áreas de maior risco são na sua generalidade conhecidas. Porque não evitar 

perdas materiais e, pior, vidas humanas, sendo suficiente para tal a proibição de se 

construir nestas áreas?

Com efeito, quando da forte precipitação ocorrida a 27 de agosto de 2008, 

os prejuízos ocorridos, felizmente, apenas materiais, foram na sua maioria devidos 

ao mau planeamento e à construção em áreas de risco. De facto, um insuficiente 

Fot. 40 - Material detrítico arrastado pelas 
águas proveniente da chuva do dia 27 

de agosto de 2008 (Fotografia de Bruno 
Martins, tirada em agosto de 2008).

Fot. 41 - Material detrítico transportado 
pela água resultante das chuvas do dia 27 

de agosto de 2008, junto a uma habitação, 
em Cruz João Évora (Fotografia de Bruno 

Martins, tirada em agosto de 2008).
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sistema de drenagem, muitas vezes diminuído tanto pela construção sobre os 

grandes canais de escoamento, como pelo seu corte em determinados sectores, foi o 

grande responsável pelo sucedido.

Assim, para a mesma intensidade da chuvada, o risco de cheias rápidas tem 

vindo a aumentar em função do aumento da vulnerabilidade. Se, como vimos, 

o Homem pouco ou nada pode fazer ao nível da precipitação, já poderá ter  uma 

palavra importante no domínio da redução da vulnerabilidade. 

No caso de Mindelo, são, portanto, os fatores relacionados com a ação 

do Homem que aceleram e agudizam as consequências dos processos físicos, 

aumentando o risco. Por outro lado, este aumento do risco tem, igualmente, a ver 

com a forma como o Homem, através do aumento da vulnerabilidade, se expõe 

cada vez mais aos processos em causa.

A amostra e as características do questionário

O quadro conceptual baseia-se no estudo psicométrico que procura analisar a 

perceção individual a partir da aplicação de um questionário (Slovic et al., 1990; 

Marris et al., 1997; Siegrist et al., 2005). O questionário intitulado “Perceção do 

risco de cheias e inundações rápidas em Cabo Verde” (Martins, et al., 2019b) foi 

aplicado a 244 indivíduos residentes em Mindelo, São Vicente, nos meses de abril e 

maio de 2015. Foram validados 199 questionários, de acordo com uma metodologia 

utilizada frequentemente nos trabalhos sobre perceção dos riscos naturais.

O questionário encontra-se dividido em 5 partes (fig. 11). Na primeira delas, é 

feita a caracterização socioeconómica e demográfica da população, e em particular do 

sexo, idade, nível de escolaridade e rendimento, relação com a habitação (proprietário 

ou arrendatário), e experiência passada com cenários de crise de cheias e inundações 

rápidas. Na segunda parte do questionário, baseada no trabalho de Burn (1999), 

foram colocadas nove questões com o intuito de avaliar como a população perceciona 

o risco de cheias e inundações rápidas. A terceira parte do questionário intenta analisar 

as causas que a população atribui às cheias e às inundações rápidas. Na penúltima 

parte do questionário, procura-se aferir a perceção da população face ao apoio que, 
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num cenário de crise, lhe é prestado por parte do Governo Central e da Câmara 

Municipal. Finalmente, na quinta e última parte do questionário pretende-se analisar 

o conhecimento da população acerca das cheias e das inundações rápidas. Vários 

estudos sugerem que as populações com maior conhecimento sobre os diferentes 

riscos naturais tendem a adotar comportamentos mais adequados e que reduzem as 

consequências das manifestações de risco (March, 1997; Buratti e Allwood, 2019). 

Fig. 11 - Representação esquemática das cinco componentes consideradas no questionário 
“Perceção de risco de cheias e inundações rápidas em Mindelo”.

Foi utilizada a escala de Likert (1932), dividida em 5 níveis para medir a 

perceção da população, em que, 1 corresponde ao nível de perceção mais baixo, 

desacordo completo ou nada importante, para o nível 5, de perceção mais elevado, 

completamente de acordo ou muito importante, indicando, desta forma, um fator 

de elevado atributo (Ankit, 2012; Buratti e Allwood, 2019).

	
	
	
	
	
	
	
	

	

Causas atribuidas às cheias e 
inundações rápidas

(i) Fatal; (ii) evento natural imprevisível; (iii) 
punição divina; (iv) vingança da natureza; (v) 

políticas de planeamento; (vi)  mudanças 
climáticas.

Perceção face às cheias 
iundações rápidas

(i) Risco pessoal; (ii) provavelmente não fatal; (iii) 
conhecido pela ciência; (iv) risco antigo; (v) não 

causa medo; (vi) percepção face à influencia 
individual sobre o risco; (vii) ocorre raramente; 

(viii) previsível; (xix) aumento no futuro.

Percepção do apoio das entidades 
governamentais em caso de crise

(i) Plano de emergência adequado; (ii) apoio do 
governo local; (iii) apoio do governo central.

Conhecimento face ao risco de 
cheias e inundações rápidas

(i) Grandes perdas de materiais (i) exposição da cidade 
a inundações repentinas; (ii) perda de vidas humanas.

Características sociodemográficas dos inquiridos
(i) Sexo; (ii) idade; (iii) nível de escolaridade; (iv) rendimento; (v) 

tipo de alojamento; (vi) experiência anterior de inundações repentinas
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A análise estatística

Com o objetivo de analisar o impacte de um fator individual na perceção 

do risco de cheias e inundações, bem como, a relação existente entre o grau de 

conhecimento, a atribuição da causa e o suporte das instâncias públicas (Governo 

Central e Câmara Municipal), foi aplicado o método estatístico multivariado com 

recurso à análise de correlação (Lindell e Hwang, 2008; Miceli et al., 2008; Kellens 

et al., 2013), bem como o  teste T (Armas e Avram, 2009), a análise de variância 

ANOVA (Pagneux et al., 2011; Bradford et al., 2012) e a análise de regressão 

(Diakakis et al., 2008; Liu et al., 2018; Wang et al., 2018).

A análise quantitativa foi inicialmente utilizada com o objetivo descrever, de 

forma sintetizada, a caracterização socioeconómica e outros quatro fatores de análise: 

perceção face à existência do risco; o conhecimento das consequências da manifestação 

do risco; a confiança no poder governamental e local; e, finalmente, a atribuição das 

causas que concorrem para a existência de risco. Recorreu-se, ainda, à multianálise de 

comparação, Tukey B com o intuito de identificar e comparar as diferenças de perceção 

entre diferentes grupos e de testar cada grupo experimental em relação a cada grupo de 

controlo. Também se usou o teste T com o propósito de identificar, como fatores de 

perceção, as variáveis do sexo e da experiência em cenários de crise. A correlação Pearson 

procurou avaliar a colinearidade entre diferentes variáveis individuais. Os limites do 

coeficiente de correlação definidos foram |r|>0,7 (p<0,05) (Wang et al., 2018). Toda a 

análise estatística desenvolvida teve como base o valor de significância 0,05. Assim, os 

valores obtidos, quando inferiores a 0,05, foram considerados como sendo influentes, 

enquanto fatores de perceção do risco de cheias e de inundações rápidas, em harmonia 

com outros trabalhos que tiveram como base de estudo a aplicação de questionários 

(Pagneux et al., 2011; Diakakis et al., 2018; Wang et al., 2018). 

Como as variáveis são essencialmente categóricas (ordinais), foi realizada a 

análise categórica de componentes principais (ACCP) para identificar os fatores 

mais associados à perceção do risco de cheias e de inundações rápidas. A ACCP é 

uma variante da análise de componentes principais (ACP) que não assume relações 

lineares entre os dados numéricos, nem requer dados normais multivariados. Isso 

significa que é competente, na análise de variáveis nominais e ordinais, permitindo 
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identificar relações não lineares subjacentes entre as variáveis (Linting et al., 2007). 

Todos os dados foram analisados com recurso ao software IBM SPSS (Version 24, 

SPSS Inc., Armonk, NY, USA).

Resultados do questionário sobre a perceção do risco

A apresentação dos resultados sobre a perceção do risco de cheias e de inundações 

rápidas distribui-se pelos quatro itens: caracterização dos inquiridos, perceção do 

risco, fatores de risco e análise estatística.

Caraterização dos inquiridos

A amostra de estudo compreende 199 indivíduos residentes na cidade de 

Mindelo, capital da ilha e sede de concelho de São Vicente, dos quais 74 indivíduos 

são do sexo masculino (37,2%) e 125 do sexo feminino (62,8%). 

A idade dos inquiridos variava entre 17 e 72 anos, com a média a rondar 35 anos. 

A maioria dos participantes, 29,1%, afirmou possuir formação superior, 28,1%. 

completou o ensino secundário, 10,6% concluiu o terceiro ciclo do ensino básico, 26,1% 

possuía o segundo ciclo do ensino básico e apenas cerca de 6% não sabia ler nem escrever. 

No que respeita aos rendimentos mensais, 18,6% não possuía qualquer tipo de 

rendimento, 9% afirmou auferir um rendimento inferior a 50 euros, 22,1% um 

salário entre 50 e 100 euros, 36,7% entre 100 e 500 euros, 10,1% entre 500 e 1000 

euros e só 3,5% (7 inquiridos) não responderam a esta questão.

Por outro lado, 42,2% (84 indivíduos) referiram ser proprietários das habitações onde 

residem, 22,1% (44 indivíduos) arrendatários, 14,6% (29 indivíduos) mencionaram 

outra situação, e 21,1% (42 indivíduos) não responderam a esta questão. 

A maioria dos inquiridos, 73,4%, referiu ter experiência passada com situações 

de crise relacionados com cheias e inundações rápidas na cidade. Apenas 23,1% 

afirmaram não ter tido qualquer contacto direto com situações de cheias e 

inundações e 3% não responderam a esta questão. 
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A correlação Pearson indicou uma forte correlação entre a idade, o nível de 

escolaridade e os rendimentos auferidos. Assim, foram consideradas 4 variáveis 

independentes para análise estatística: o sexo, o nível de escolaridade, a relação com 

a habitação (proprietário ou arrendatário) e a experiência com situações de crise.

A perceção do risco de cheias e de inundações rápidas 

Considerado os valores médios obtidos em termos da perceção do risco de cheias 

e de inundações rápidas, podemos admitir que, de um modo geral, a população o 

perceciona, como sendo: (i) de elevado risco pessoal (média=4,14; curtose= -0,48); (ii) 

potencialmente fatal (média= 4,42; curtose= -0,69); (iii) que provoca medo (média=4,32; 

curtose= -0,69); (iv) imprevisível (média= 3,49; curtose= -0,89); (v) com tendência a 

aumentar a sua frequência no futuro (média= 3,62; curtose= -0,34) (Tabela II). 

Média

n=199 Estatística Erro desvio Curtose Erro

Elevado risco pessoal 197 
(99%) 4,14 0,755 -0,48 0,341

Provavelmente fatal 199 
(100%) 4,42 0,588 -0,69 0,341

Conhecido pela ciência 199 
(100%) 3,60 1,005 -1,12 0,341

Risco antigo 199 
(100%) 2,56 1,108 -1,33 0,341

Não causa medo 199 
(100%) 4,32 0,64 -0,69 0,341

Possível influência 197 
(99%) 3,33 0,934 -1,02 0,341

Acontecimento imprevisível 199 
(100%) 3,49 0,944 -0,89 0,341

Previsto pela ciência 199 
(100%) 3,41 1,097 -1,26 0,341

Tende a aumentar no futuro 199 
(100%) 3,62 0,683 -0,34 0,341

TABELA II  - Valores da média, erro de desvio e curtose face à perceção do risco.

Perceção avaliada numa escala de 1 a 5, em que 1 é considerado “nulo ou mínimo”; 2, “reduzido”; 3, 
“moderado”; 4, “elevado”; e 5 “muito elevado ou máximo”.  



86

Por outro lado, verificaram-se profundas divergência da população no que 

respeita a: (i) grau de conhecimento pela ciência; (ii) tratar-se de um fenómeno 

antigo; (iii) ação do Homem, como fator influente no desenvolvimento do processo; 

(iv) a raridade da sua manifestação. 

Como causas do risco de cheias e de inundações rápidas, os valores médios 

obtidos sugeriram que as populações as percecionam não só como um fenómeno 

natural imprevisível, mas também como fruto de mudanças climáticas. A análise 

sugere ainda diferentes perceções no que respeita a tratar-se de: (i) um golpe do 

destino (média= 3,35; curtose= 0,88); (ii) castigo divino (média= 3,21; curtose= 

-0,99); (iii) vingança da natureza (média= 3,42; curtose= 0,92); e (iv) deficiente 

planeamento e ordenamento urbano da cidade de Mindelo (média= 3,42;  

curtose= -1,99) (Tabela III).

Média

n=199 Estatística Erro desvio Curtose Erro

Golpe do destino 195 
(98%) 3,35 0,88 -0,70 0,34

Imprevisíveis 199 
(100%) 4,13 0,73 -0,57 0,34

Castigo divino 190 
(95%) 3,21 0,99 -0,92 0,34

Vingança da natureza 191 
(96%) 3,42 0,91 -0,82 0,34

Más políticas de Ordena-
mento do Território

199 
(100%) 3,32 0,75 -0,33 0,34

Mudanças climáticas 198 
(99%) 4,54 0,49 -1,99 0,34

Tabela III - Valores da média, erro de desvio e curtose face às causas das cheias e 
inundações.

Perceção avaliada numa escala de 1 a 5, em que 1 é considerado “nulo ou mínimo”; 2, “reduzido”;
3, “moderado”; 4, “elevado”; e 5 “muito elevado ou máximo”.

A maioria da população, em situação de crise, sentiu-se pouco apoiada por 

parte do Governo Central e da Câmara Municipal. Por sua vez, foram detetadas 

diferentes perceções no que respeita à existência de planos de emergência adequados 

e, também, sobre se a habitação em que vive está em risco. 
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Todavia parece já ter sido mais consensual que estes tipos de fenómenos 

coloquem em perigo a vida dos habitantes e que possam provocar danos severos 

na cidade.

Os fatores de perceção do risco de cheias e inundações

Com o intuito de definir grupos, a partir da perceção do risco de cheias e de 

inundações rápidas, foi aplicado o método estatístico ANOVA. Os resultados 

indicam que as variáveis independentes: género, nível de escolaridade, relação com a 

habitação e experiência com situações de crise, influenciaram de forma significativa 

a perceção do risco e revelaram, ainda, diferenças estatisticamente significativas 

entre si. Por exemplo, a variável género apresenta diferenças (teste Levene) entre 11 

variáveis, e o nível de escolaridade, tipo de habitação e experiência com situações 

de crise, com 16 variáveis (Tabela IV). O apoio por parte do Governo Central e 

da Câmara Municipal foi a variável que maior diferença estatística apresentou em 

relação aos diferentes grupos de análise. Aplicou-se então o teste T com objetivo de 

analisar as diferenças em termos da perceção do risco, considerando agora o género 

e as variáveis identificadas pela análise ANOVA. 

As médias obtidas indicaram diferenças de perceção significativas entre 

homens e mulheres, tanto considerando o teste de variância Levene como o teste T 

(p-value<0,05). 

Os resultados indicaram um valor de perceção inferior para as mulheres (2,72) 

comparativamente ao encontrado nos homens (2,82), embora ligeiramente superior 

(Tabela V). 

As mulheres tendem a ser mais sensíveis face ao conjunto, muito variado, das 

componentes de perceção, tais como: medo, golpe do destino, imprevisibilidade e 

exposição da cidade ao risco. 

Por outro lado, se os homens tendem a considerar o risco como uma fatalidade 

e um fenómeno antigo, demonstram maior confiança face ao apoio dado pelo 

Governo Central e Câmara Municipal (Tabela V). 
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Existem, de igual modo, diferenças significativas da perceção do risco de cheias 

e de inundações rápidas considerando a experiência com anteriores situações, 

confirmadas, fundamentalmente, pelo teste T (p-value<0,05), contrariamente 

ao teste de variância de Levene que não indicou diferenças estatisticamente 

significativas. O valor da média para os residentes com experiências anteriores é 

superior ao dos sem experiência, 2,7048 e 2,231 respetivamente, o que sugere uma 

maior perceção do risco nos primeiros (Tabela VI).

Percebido como
F

Género Nível de 
escolaridade

Tipo de 
habitação

Experiência 
anterior

Sig. F Sig. F Sig. F Sig.

Pe
rc

eç
ão

Elevado risco pessoal 2,68 0,103 3,15 0,015 31,16 0,000 4,44 0,013

Provavelmente fatal 13,34 0,000 0,48 0,750 1,06 0,312 2,85 0,060

Conhecido pela ciência 5,62 0,019 33,28 0,000 9,08 0,003 10,58 0,000

Risco antigo 17,08 0,000 18,98 0,000 14,60 0,000 10,77 0,000

Não causa medo 21,18 0,000 1,78 0,134 0,57 0,452 2,82 0,062

Possível influência 0,52 0,471 9,94 0,000 7,62 0,006 3,38 0,036
Acontecimento 

imprevisível 8,06 0,005 9,75 0,000 6,69 0,010 6,18 0,002

Previsto pela ciência 0,52 0,474 233,81 0,000 19,77 0,000 21,54 0,000
Tende a aumentar no 

futuro 0,98 0,322 63,28 0,000 13,98 0,000 26,17 0,000

C
au

sa
s

Golpe do destino 12,26 0,001 1,27 0,282 2,22 0,112 0,00 0,962

Imprevisíveis 23,46 0,000 1,83 0,125 2,51 0,132 0,25 0,619

Castigo divino 1,78 0,183 75,25 0,000 19,50 0,000 39,29 0,000

Vingança da natureza 1,03 0,312 30,91 0,000 9,54 0,000 19,94 0,000

Más políticas de OT 3,59 0,060 62,89 0,000 23,95 0,000 35,96 0,000

Mudanças climáticas 3,85 0,051 1,39 0.,240 0,40 0,673 0,13 0,724

A
po

io Apoio do governo 19,10 0,000 16,62 0,000 15,78 0,000 11,51 0,001

Governo local 29,81 0,000 27,87 0,000 11,49 0,000 10,29 0,002

C
on

se
qu

ên
ci

as

Plano de emergência 
adequado 41,20 0,000 29,42 0,000 13,87 0,000 10,82 0,001

Habitação suscetível de 
danos 0,02 0,892 4,60 0,001 5,54 0,005 7,77 0,006

Cidade sujeita a danos 6,15 0,014 7,01 0,000 11,11 0,000 90,60 0,000

Perda de vida 2,68 0,103 7,42 0,000 10,37 0,000 74,97 0,000

Tabela IV - Análise ANOVA considerando a perceção do risco face a diferentes fatores 
sociodemográficos.
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Tabela V - Relação entre o género e a perceção do risco obtida a partir da média, 
variância, teste de variância Levene e Teste-T.

Média Variância
Teste de Levene 
para igualdade 

de variância  

Teste-t-para 
 igualdade de 

médias

Género Masc. Fem. Masc. Fem. F Sig. T Sig.

Pe
rc

eç
ão

Provavelmente não fatal 3,613 3,310 0,240 0,375 3,200 0,075 3,653 0.000
Conhecido pela ciência 2,387 2,730 0,916 1,031 1,345 0,248 -2,369 0.019

Risco antigo 2,960 2,318 0,958 1,242 6,168 0,014 4,133 0.000
Provoca medo 3,067 3,476 0,441 0,331 2,080 0,151 -4,602 0.000

Raramente ocorre 2,733 2,349 0,874 0,853 0,031 0,862 2,839 0.000
Um golpe do destino 2,080 2,516 0,696 0,748 2,202 0,139 -3,501 0.000
Evento natural impre-

visível 2,827 3,318 0,578 0,426 0,316 0,575 -4,844 0.000

Apoio do governo local 2,787 2,325 0,630 0,461 0,551 0,459 4,370 0.000
Apoio do governo central 2,720 2,143 0,421 0,587 3,325 0,070 5,460 0.000

Plano de emergência 
adequado 2,827 2,143 0,524 0,539 0,023 0,881 6,419 0.000

Danos na cidade 3,000 3,262 0,486 0,538 5,949 0,016 -2,517 0.013
Média 2,818 2,717

Tabela VI - Relação entre situações com e sem experiência de ocorrência de cheias e de inundações e 
a perceção do risco obtida a partir da média, variância, teste de variância Levene e Teste-T.

Média Variância
Teste de Levene 

para igualdade de 
variância  

Teste-t para 
 igualdade de 

médias
Experiência anterior com sem com   sem F Sig. T Sig.

Risco pessoal 3,290 2,630 0,558 0,283 5,291 0,022 5,582 0,000
Conhecido pela ciência 2,716 2,217 0,958 1,018 0,439 0,508 3,014 0,003

Risco antigo 2,400 3,087 1,203 0,970 2,588 0,109 -3,15 0,000
Possível influência 2,426 2,000 0,856 0,800 0,766 0,383 2,61 0,006
Raramente ocorre 2,400 2,804 0,904 0,739 1,725 0,191 -2,87 0,010

Previsível 2,587 1,804 1,153 0,916 2,075 0,151 4,446 0,000
Tendência positiva 2,748 2,196 0,449 0,294 5,066 0,025 5,115 0,000

Punição divina 2,432 1,478 0,935 0,433 11,379 0,001 7,677 0,000
A vingança da natureza 2,568 1,913 0,753 0,792 0,406 0,525 4,466 0,000

Políticas de planeamento 2,484 1,783 0,511 0,396 4,222 0,041 6,426 0,000
Apoio do governo local 2,594 2,174 0,503 0,680 0,066 0,798 3,393 0,001

Apoio do governo central 2,452 2,044 0,561 0,620 0,275 0,600 3,207 0,002
Plano de emergência 2,497 2,065 0,615 0,596 2,412 0,122 3,289 0,001
Casa sujeita a danos 2,742 2,500 0,271 0,256 2,160 0,143 2,787 0,006

Cidade sujeita a danos 3,387 2,413 0,395 0,292 2,103 0,149 9,518 0,000
Perda de vidas 3,555 2,652 0,404 0,321 2,233 0,137 8,659 0,000

Média 2,705 2,235 0,815 0,743 3,713 0,054 12,525 0,000
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Com o intuito de compreender as principais diferenças de perceção, tendo por 

base o nível de escolaridade e o tipo de relação com a habitação, foi aplicada a análise 

Tukey B e o teste post hoc. Os resultados, considerando o nível de escolaridade, 

mostraram que, de um modo geral, o grupo de indivíduos com maior qualificação 

académica tendeu para melhor percecionar o risco (3,0488). Contudo, e de forma 

provavelmente surpreendente, este mesmo grupo de indivíduos tendeu a acreditar 

que as cheias e as inundações rápidas resultaram de uma punição divina e de 

vingança da natureza (Tabela VII). 

Por sua vez, a análise Tukey B aplicada aos dois grupos relacionados com a 

habitação, proprietários, arrendatários e outra situação, indicou uma melhor 

perceção do risco de cheias e de inundações rápidas por parte dos proprietários do 

que a sentida pelos arrendatários (Tabela VIII).

Subconjunto alpha = 0,05

Nível de escolaridade Não saber 
ler/escrever 

1.º e 2.º 
Ciclo 3.º Ciclo Secundário Ensino 

superior

Risco pessoal 2,6667 a 2,9855 ab 3,2273 b 3,3333b 3,2195b

Conhecido pela ciência 1,8333a 1,8986 a 2,5000 b 3,0526 c 3,4390c

Risco antigo 3,2500 b 3,1884 b 2,7727 b 2,0877 a 1,8293 a

Possível influência 2,2500ab 1,8261a 2,4091ab 2,7018b 2,6341b

Raramente ocorre 3,1667c 2,8551c 2,6818bc 2,1404ab 2,0732a

Previsível 1,1667a 1,4058a 2,0000b 2,9825c 3,8780d

Tendem a aumentar 1,9167a 2,0870a 2,5000b 2,9649c 3,3171d

Punição divina 1,3333a 1,3768a 1,9091b 2,8772c 3,1220c

Vingança da natureza 1,6667a 1,8551a 2,0455a 2,9123b 3,0976b

Políticas de planeamento 1,7500a 1,6957a 2,1364b 2,7544c 3,0488c

Apoio do governo local 2,3333a 2,2273a 2,0725a 2,8246b 2,9512b

Apoio do governo central 1,5000a 1,9130b 2,2273b 2,7193c 2,9268c

Plano de emergência adequado 1,7500a 1,8841a 2,1818a 2,8421b 2,9512b

Casa sujeita a danos 2,4167a 2,5217ab 2,7273ab 2,8049b 2,8421b

Cidade sujeita a danos 3,0000ab 2,8406a 3,1818ab 3,3860b 3,4390b

Perda de vidas 3,0833a 3,0290a 3,4091ab 3,5614b 3,6341b

Média 2,1889 a 2,2406 a 2,5152 b 2,8854 c 3,0488 d

Tabela VII - Resultados obtidos a partir da análise Tukey B para diferentes grupos 
considerando o grau académico.

Em cada grupo, os valores seguidos de letras são significativamente diferentes, com p≤0,05.
São exibidas médias para os vários grupos, em subconjuntos homogéneos. 
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Subconjunto alpha = 0,05

Tipo de habitação Proprietário Arrendadatário Outra situação

Risco pessoal 3,2167b 3,1957b 2,8000a

Conhecido pela ciência 2,3083a 2,6957a 3,2286b

Risco antigo 2,7917b 2,6087b 1,9429a

Possível influência 2,3750 b 2,4783 b 1,9714 a

Raramente ocorre 2,3500a 2,5000a 2,9714b

Previsível 2,7417c 2,2174b 1,5143a

Tendem a aumentar 2,7667b 2,6304b 2,1143a

Punição divina 2,4833b 2,1304b 1,4000a

Vingança da natureza 2,5917b 2,3913b 1,8571a

Políticas de planeamento 2,5333b 2,3043b 1,6286a

Apoio do governo local 2,6750b 2,4783b 1,9143a

Apoio do governo central 2,5417b 2,2391b 1,8857a

Plano de emergência 2,6000b 2,2826b 1,8571a

Casa sujeita a danos 2,7750b 2,6304ab 2,4571a

Cidade sujeita a danos 3,3167b 3,1304b 2,6857a

Perda de vidas 3,5083b 3,2609b 2,9143a

Média 2,7234 b 2,5734 b 2,1964 a

Tabela VIII - Resultados obtidos, a partir da análise Tukey B, para proprietários, 
arrendatários e outros.

Em cada grupo, os valores seguidos de letras são significativamente diferentes, com p≤0,05.
São exibidas médias para os três grupos, em subconjuntos homogéneos.

Dimensão α de Cronbach Autovalor % de variância

1 0,853 5,000 31,251

2 0,568 2,139 13,372

3 0,348 1,485 9,279

4 0,259 1,321 8,254

Total 0,959a 9,945 62,156

Tabela IX - Valor do teste α de Cronbach a partir das 4 componentes consideradas (dimensões).

A análise Categórica de Componentes Principais (ACCP)

A aplicação da ACCP gerou um modelo que considerou 4 componentes 

(dimensões) com elevada robustez estatística, a partir da aplicação do teste α de 

Cronbach (Cronbach, 1951) (Tabela IX). 
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Considerando as 4 componentes, obtiveram-se resultados que explicam 62% 

da variância observada e 44,6% considerando apenas as 2 primeiras (Tabela IX). A 

componente 1 considera o nível de escolaridade como sendo a variável com maior 

significância na perceção do risco de cheias e de inundações rápidas, estabelecendo 

uma notável correlação com a perceção de que se trata de um risco conhecido pela 

ciência e com tendência a aumentar no futuro (Tabela X). As causas são imputadas, 

por um lado, como uma punição divida e, por outra parte, em resultado de uma 

deficiente política de planeamento e de ordenamento da cidade. 

As componentes 2 e 3, que explicam 23% da variância, sugerem uma relativa 

dualidade entre homens e mulheres, percecionadas pelos primeiros como não sendo 

fatais, nem causadoras de medo, e sendo atribuídas, fundamentalmente, a um golpe 

do destino e ao resultado das alterações climáticas. Finalmente, a componente 4, 

que explica apenas 8% da variância observada, define uma correlação significativa 

entre os inquiridos que alguma vez tiveram experiência com situações de crise e a 

perceção de que este risco pode, de algum modo, afetá-los, entendendo-o, assim, 

como um risco pessoal, e que tem o potencial de vitimar outros. Os resultados 

obtidos a partir da ACCP sugerem que o nível de escolaridade e o género são 

variáveis determinantes na forma como o risco de cheias e inundações rápidas são 

percecionados (Martins et al., 2019b; Martins e Nunes, 2020).

Componentes
Variáveis 1 2 3 4
Género 0,098 0,548 -0,565 -0,133

Nível de escolaridade 0,885 -0,145 -0,005 -0,295
Tipo de habitação -0,593 0,169 -0,085 -0,095

Experiência anterior -0,583 -0,133 0,226 -0,432
Risco pessoal 0,467 0,364 0,132 0,472

Provavelmente não fatal 0,098 -0,041 0,801 -0,071
Conhecida pela ciência 0,671 -0,108 -0,114 -0,322

Risco antigo -0,580 -0,131 0,285 0,284
Não causa medo -0,089 0,808 0,032 -0,127

Aumenta no futuro 0,787 0,005 0,004 -0,168
Golpe de destino 0,005 0,626 -0,002 -0,104
Punição divina 0,815 -0,082 -0,002 -0,203

Políticas de planeamento 0,803 -0,226 0,167 -0,047
Alterações climáticas 0,067 0,651 0,486 -0,317
Casa sujeita a danos 0,480 0,257 0,282 0,381

Perda de vidas humanas 0,576 0,128 -0,100 0,515

Tabela X - Relação entre as componentes geradas e as diferentes variáveis consideradas.
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Discussão

Vários autores (Sims e Baumann, 1983; Botzen et al., 2009; Slovic, 2010; 

Bradford et al., 2012; Salvati et al., 2014; Fuchs et al., 2017; Wang et al., 2018;) 

sugerem que as características sociodemográficas, onde se inclui a idade, o género, 

o nível de escolaridade, os rendimentos, o tipo de proprietários e a experiência 

direta com situações de crise, especialmente próximas em termos temporais, são 

importantes na perceção do risco de cheias e de inundações. 

O estudo apresentado, sugere que a idade e o rendimento apresentam uma forte 

correlação com o nível de escolaridade (r: 0,824, respetivamente), o que significa 

que são os mais jovens a possuir maior qualificação e os que auferem rendimentos 

mais altos. 

O estudo sugere ainda que a população mais qualificada é aquela que possui 

uma perceção do risco de cheias e de inundações rápidas mais acurada, confirmando 

uma ideia já aventada por vários autores (Bradford et al., 2012; Wilson, 1990; Ho et 

al., 2008; López-Marrero e Yarnal, 2010; Shah et al., 2018).

A título de exemplo, Ho et al. (2009) sugere que a população com maior nível 

de escolaridade tende a adquirir e aplicar informação de forma mais eficaz. Como 

resultado, tende a promover ações de mitigação implementadas quer por órgãos 

governamentais quer por especialista de forma mais assertiva, o que promove 

respostas mais eficazes em situações de crise. Por outro lado, Lopez-Marrero e 

Yarnal (2010) estabeleceram uma relação entre o rendimento e as condições das 

habitações, em particular, entre o tipo de construção e a localização, sugerindo que 

a população com rendimentos baixos tende a viver em casas com piores condições 

de habitabilidade e em áreas menos favoráveis, frequentemente, em áreas de elevada 

suscetibilidade a ocorrências de cheias e inundações. 

Em harmonia, Shah et al. (2018) ao analisarem a vulnerabilidade do risco de 

cheias no Paquistão, consideraram a literacia como um componente especialmente 

importante na gestão do risco, na medida em que a população menos instruída 

não só está menos apta a adotar estratégias de mitigação face ao risco, mas também 

tende a adotar comportamentos que agudizam a vulnerabilidade e, naturalmente, 

ampliam o risco.
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No entanto, alguns estudos revelam correlações pouco significativas entre o nível 

de escolaridade, o rendimento e a perceção do risco, sugerindo, até, correlações 

negativas entre estas varáveis (Wang et al., 2018; Slovic, 2010; Shah et al., 2018; 

Lechowska, 2018).

Outros enfatizam ainda a importância da experiência individual com situações 

de crise como um importante fator na perceção do risco (Lechowska, 2018), 

demonstrada por diferenças estatisticamente significativas entre grupos com e sem 

experiência com situações de crise, não unicamente no que respeita à perceção como 

também na atribuição das causas, no conhecimento e na perceção do apoio por 

parte do governo ou de outro órgão decisor (Martins et al., 2019b). O grupo com 

experiência face a cenários de crise de cheias e inundações tende a percecionar o 

risco como mais frequente. Tende, ainda, a percecioná-lo como fatal, o que faz com 

que, geralmente, adotem comportamentos que reduzem o risco (Plapp e Werner, 

2006; Birkholz et al., 2014; Burn, 1999; Weinstein, 1989; Terpstra, 2010; Oasim 

et al., 2015; Thistlethwaite et al., 2018).

Um conjunto alargado de estudos tem confirmado a ideia da influência do 

género sobre a perceção do risco (Slovic et al., 1990). Vários trabalhos sugerem que, 

em média, os homens têm uma menor perceção do risco de cheias e de inundações 

do que as mulheres (Pagneux et al., 2011; Liu et al., 2018; Wang et al., 2018; 

Martins et al., 2019), embora, outros trabalhos (Botzen, 2009) não o confirmem. 

Neste estudo, os resultados indicam que os homens revelam níveis mais 

elevados de conhecimento, que podem estar diretamente relacionados com fatores 

biológicos, sociais e culturais; por sua vez, as mulheres revelam mais medo face ao 

risco de cheias e de inundações, o que poderá estar relacionado com o contexto 

social que vulnerabiliza o papel da mulher (Riger et al., 1978). 

São vários os trabalhos que indicam claramente que os proprietários de 

habitações apresentam níveis de perceção do risco superiores aos dos arrendatários 

(Grothmann e Reusswig, 2006; Oasim et al., 2015; Steger e Witt, 1989) o que foi 

confirmado neste estudo, embora com resultados muito menos categóricos.  

No presente estudo, a baixa perceção do risco parece advir das atribuições dadas 

às causas que tendem a ser muito externalizadas, tais como, a sua atribuição a uma 

forma de punição divina ou à vingança da natureza. Para vários autores, os riscos são 
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socialmente construídos e estão muito relacionados com as características sociais e 

culturais, do mesmo modo que estão enraizados em valores e crenças, e se apresentam 

organizados de forma complexa (Tierney, 1999; Weichselgartner, 2001; Johnson et al., 

2004). Segundo Holmgaard (2019), as crenças religiosas influenciam não só a forma 

como a população perceciona o risco, mas também como elas respondem e reagem após 

situações de crise. No arquipélago de Cabo Verde, bem como na maioria das sociedades 

de países em desenvolvimento, os fenómenos físicos, como as cheias e as inundações, 

tendem a ser explicados tendo por base crenças religiosas e espirituais (Schumm, 1994; 

Byga & Salick, 2009; Lata e Nunn, 2012; Oltedal et al., 2004), o que, de algum modo, 

pode dificultar a implementação de ações de mitigação, assim como sendo resultado de 

alguma inércia (Lata e Nunn, 2012) e exigência por parte dos decisores. 

Uma vez que a perceção do risco não ocorre num vazio social, a forma como a 

população perceciona e entende os riscos implica necessariamente a consideração do 

contexto social (Oltedal et al., 2004). A este respeito, Douglas (1978) considera que 

a perceção do risco resulta de uma simbiose que envolve, por um lado, o contributo 

do enquadramento social e cultural em que um indivíduo se insere e, por outro, as 

características do indivíduo, bem como o seu envolvimento com o risco. 

Estas perspetivas devem ser necessariamente consideradas no processo de decisão 

e gestão do risco. O que é percecionado como potencialmente perigoso, e aceite 

como um risco individual, é também o resultado de uma aprendizagem social, 

e neste sentido, a estratégia de comunicação do risco deverá enfatizar o contexto 

sociocultural. Consequentemente, a redução do risco deverá passar, por um lado, pelo 

conhecimento do processo físico e, por outro, pela vulnerabilidade que incorpora na 

sua essência, e, ainda, pela forma como a sociedade perceciona um determinado risco.

Considerações finais

Os resultados sugerem, pelo menos, três importantes conclusões. A primeira delas, 

é a de que a perceção do risco resulta da combinação do conhecimento científico que a 

população dele tem com a interpretação social, cultural e política que a população dele 

faz. De um modo geral, a população concorda que o risco de cheias e de inundações 
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representa uma ameaça, que provoca medo, que é imprevisível, e que terá tendência 

a aumentar no futuro. Embora seja um fenómeno conhecido pela ciência, trata-se 

de um evento natural imprevisível, fundamentalmente, relacionado com mudanças 

climáticas. Concordam, ainda, que representa uma ameaça real para a cidade de 

Mindelo e para a população da ilha de São Vicente. Por outro lado, consideram-

no como uma espécie de punição divina ou, então, como sendo o resultado de um 

deficiente planeamento urbano. Por fim, percecionam que, em caso de crise, o apoio 

prestado por parte do Governo Central e da Câmara Municipal é insuficiente.

A segunda grande conclusão relaciona-se com a subjetividade intrínseca à perceção 

do risco, relacionada fundamentalmente com variáveis como a idade, o género, o nível 

de escolaridade, a relação e o tipo de habitação, ou a experiência com situações de crise. 

Neste sentido, a perceção do risco resulta de processo complexo que envolve fatores 

cognitivos (como, por exemplo, o conhecimento) e subjetivos ou afetivos (relacionados, 

por exemplo, a crenças, sentimentos e níveis de controlo associados ao risco). Assim, os 

resultados confirmam a ideia de que os fatores a incluir na gestão do risco não se limitam 

apenas a uma compreensão analítica, centrada na análise do processo físico de per si, 

mas que envolve, também a perceção social e cultural que a população tem do risco. 

A perceção do risco deverá, então, envolver uma abordagem mais integradora 

e holística que integre, também, fatores contextuais, como a cultura, a religião, a 

história e a política, a partir de um modelo integrado, envolto numa estratégia de 

gestão do risco que considera a complexidade dos fatores envolvidos na perceção 

do risco, no sentido de diminuir a vulnerabilidade e, em simultâneo, incrementar a 

capacidade de resposta e de resiliência por parte da população. 

Finalmente, a terceira conclusão prende-se com a convicção de que os 

resultados apresentados podem ser úteis para o desenvolvimento de uma estratégia 

de gestão e comunicação do risco, quer a uma escala regional, quer nacional, 

que necessariamente deverá contemplar a forma como a população perceciona 

o risco. A definição de estratégias claras que envolvam a perceção do risco por 

parte da população é prioritária, especialmente quando elas forem acompanhadas 

por programas educativos associados a formas de comunicação centradas no 

conhecimento das causas e das possíveis consequências, bem como nas formas de 

mitigação do risco de cheias e de inundações.
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Na verdade, o risco de cheias e de inundações rápidas em São Vicente, pela 

ocorrência recorrente de situações de crise, é uma questão abordada não só nas 

escolas, mas também junto da comunidade, por exemplo através de um mural, 

localizado numa das avenidas mais movimentadas da cidade, que alerta para a 

prevenção pessoal como forma de mitigação do risco (fot. 42). 

Fot. 42 - Cartaz alusivo ao risco de cheias e de inundações rápidas, apelando a que sejam 
adotadas medidas de autoproteção (Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2014).

De algum modo, os resultados aqui apresentados, podem contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias de gestão do risco, em particular, de cheias e de 

inundações rápidas, onde o papel da educação e das escolas é basilar para o sucesso 

dessas estratégias. O reforço de programas educativos sobre este risco, através 

de sessões de esclarecimento, simulacros, apresentações públicas e folhetos, ou 

outras formas de comunicação que visem a melhor compreensão das causas e das 

possíveis consequências, bem como, de estratégias de autoproteção, decerto irão 

fazer aumentar a consciência do risco e, desta forma, reduzir a vulnerabilidade e 

contribuir para minimizar a severidade dos danos causados pela manifestação dos 

processos que caraterizam este fenómeno. 




