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Os riscos hidrológicos e, em certos casos, os riscos meteorológicos 
estão associados à presença de água, em qualquer um dos seus 
estados: sólido, líquido ou gasoso e, quando tal acontece, podem 
ser tratados em conjunto, como é o caso nesta obra.
Deste modo, o livro “riscos hidrometeorológicos” remete-nos para 
uma abrangência global dos riscos ligados à água, quer para 
aqueles que se associam a certos eventos meteorológicos, capazes 
de produzir precipitações intensas, envolvendo grandes 
quantidades de chuva, ou seja, de água proveniente da atmosfera, 
caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada região 
geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, capazes 
de transportar enormes volumes de água sobre a superfície 
terrestre, tanto de água que, através de caudais volumosos, se 
escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, que 
são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a 
humanidade, quer de vagas, associadas a marés de tempestade, 
que varrem áreas costeiras, provocando igualmente elevado 
número de vítimas mortais e de desalojados.
Por conseguinte, este volume, ao caraterizar algumas das 
manifestações de riscos hidrometeorológicos, ajudará não só à 
melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também 
poderá ser inspirador para o desenvolvimento de novos estudos 
relacionados com esta temática.
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Os riscos hidrometeorológicos associam certos eventos meteorológicos, capazes 

de produzir precipitações intensas, ou seja, grande quantidade de chuva, de água pro-

veniente da atmosfera, caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada 

região geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, capazes de transpor-

tar enormes volumes de água sobre a superfície terrestre, tanto de água que, através 

de caudais volumosos, se escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, 

que são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a humanidade, ou, 

então, de vagas, associadas a marés de tempestade, que varrem áreas costeiras, provo-

cando igualmente elevado número de vítimas mortais e de desalojados.

Será suficiente recordar um pouco da história do rio Amarelo, também conhe-

cido como Huang Ho, que é o segundo rio mais comprido da China, com cerca de 

5 500 km de comprimento e cuja bacia hidrográfica apresenta uma área próxima de 

752 000 km², para encontrar referência a nove grandes inundações históricas, como 

refere T. R. Tregear na sua obra A Geography of China.

Com tem sido referido, a inundação provocada por este rio, em 1931, é consi-

derada a catástrofe natural mais mortífera da história. O número de vítimas mortais 

foi estimado entre um e quatro milhões de mortos, decorrentes dos afogamentos 

provocados pela inundação propriamente dita, bem como das doenças e da fome 

subsequentes. Nesse ano a situação foi ainda mais grave do que é habitual na China, 

uma vez que todos os seus grandes rios, tais como o Iansequião, também conhecido 

por Rio Azul e Yangtzé, que é o maior rio não só da China, mas também da Ásia, 

ou o rio das Pérolas, também chamado Zhu Jiang, o terceiro maior rio da China, 

em cujo delta se localiza a cidade de Macau, e outros rios sujeitos a inundações fre-

quentes, como é o caso do rio Huai, por exemplo, causaram graves inundações nesse 

ano. Calcula-se que, entre julho e novembro desse ano, ficaram completamente 

inundados cerca de 88 mil quilómetros quadrados e parcialmente inundados mais 

de 20 mil quilómetros quadrados, o que mostra bem a extensão que estas inunda-

ções alcançaram. 

Anteriormente há registo de outras inundações importantes, de que referimos 

apenas a de setembro de 1887, por ser considerada a segunda catástrofe natural com 
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mais mortos, que se estimam ter matado entre 900 mil e 2 milhões de pessoas, o que 

só por si, mesmo sem considerar outros danos, como seja o número de desalojados 

ou a fome subsequente, dá bem conta das graves consequências da manifestação do 

risco de inundação.

As inundações, por vezes, estão associadas aos ciclones tropicais, conhecidos como 

tufões, no oceano Pacífico, e furacões, no oceano Atlântico, pelo que os ciclones são 

considerados como outro dos riscos hidrometeorológicos que mais mortes provoca, 

sobretudo quando atingem áreas densamente povoadas, nomeadamente da Ásia. 

Quando se deslocam sobre os oceanos, podem provocar ondas que chegam a atingir 

40 metros de altura, as quais, ao atingirem as áreas costeiras, têm efeitos profunda-

mente devastadores. Por sua vez, os ciclones quando passam a deslocar-se sobre os 

continentes, originam grandes inundações que causam elevado número de mortes. 

De entre eles, o ciclone tropical mais devastador e que corresponde a uma das 

catástrofes naturais mais mortíferas de que há registo, ficou conhecido por ciclone 

de Bhola. O ciclone formou-se na região central do Golfo de Bengala, em 8 de no-

vembro, e seguiu para norte, intensificando-se, tendo atingido o Paquistão Oriental 

(atual Bangladesh) e o estado de Bengala Ocidental, na Índia, de 12 para 13 de 

novembro de 1970. Provocou uma maré de tempestade, que inundou muitas das 

ilhas de pouca altitude, próximas da costa e no delta do rio Ganges, fazendo com 

que 300 000 a 500 000 pessoas tivessem morrido como consequência da passagem 

deste ciclone.

Um outro ciclone, registado em 25 e 26 de novembro de 1839, por isso muito 

anterior ao Bhola, e que ficou conhecido como o “Ciclone da Índia”, afetou o estado 

de Andhra Pradesh, na Índia. Este ciclone provocou uma onda que deverá ter tido 

uma altura aproximada de 40 metros, tendo destruído grande parte da vila portu-

ária de Coringa, onde cerca de 20 mil pessoas terão morrido afogadas no mar, e o 

número total das que perderam a vida, na sequência deste ciclone, foi estimado em 

300 mil, fazendo dele o segundo mais mortífero de que há registo.

Estes quatro exemplos, e muitos outros poderiam ser dados, são bem elucidativos 

das consequências e dos danos que a manifestação dos riscos hidrometeorológicos 

pode causar e, por conseguinte, da importância de que se deve revestir o estudo 

destes fenómenos.
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Felizmente, os danos provocados por estas situações que serviram de exemplo 

são excepcionais, pelo que os dez casos apresentados nesta obra dizem respeito a 

situações bem mais frequentes e, felizmente, com consequências bem menos graves, 

mas que, tendo em conta as diferenças resultantes da escala de análise, constituem 

bons exemplos de situações análogas às descritas e de outras que envolvem outros 

riscos hidrometeorológicos, uma vez que eles não se esgotam nos ciclones, nas inun-

dações e nas marés de tempestade.

Por outro lado, ao contrário do que o título pode sugerir, não se trata de uma 

obra que vise caraterizar, de forma sistemática, todos os riscos que podem ser agru-

pados sob este título, na medida em que apenas pretendeu reunir os trabalhos que, 

sobre esta temática, foram apresentados ao IV Congresso Internacional de Riscos.

De todas formas, não temos dúvidas de que este volume ajudará a caraterizar 

algumas das manifestações de riscos hidrometeorológicos, pelo que não só ajudará à 

melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também poderá ser inspirado-

ra para o desenvolvimento de novos estudos sobre esta temática, razões pelas quais 

não houve qualquer objeção a incluí-la na série sobre “Estudos Cindínicos.

Coimbra, 31 de julho de 2018.

Luciano Lourenço
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De acordo com a terminologia da Estratégia Internacional para a Redução de 

Catástrofes, das Nações Unidas (UNISDR), os riscos hidrometeorológicos são de 

origem atmosférica, hidrológica ou oceanográfica, os quais podem ocasionar mor-

tes, lesões ou outros tipos de impactes na saúde humana, assim como danos nos 

bens e propriedades, perdas de meios de sustento e serviços, transtornos sociais e 

económicos e danos ambientais. Apresenta como exemplos os ciclones tropicais 

(também conhecidos como tufões e furacões), as cheias e inundações, as secas, as 

ondas de calor e as vagas de frio, e as tempestades costeiras. As condições hidro-

meteorológicas podem, ainda, constituir fatores que favorecem a manifestação de 

outros riscos, como movimentos em vertentes, erosão, incêndios florestais, pragas 

de gafanhotos, epidemias, transporte e dispersão de substâncias tóxicas e materiais 

de erupções vulcânicas. 

Segundo dados das Nações Unidas, na década de 2005 a 2014, mais de 85 % 

das catástrofes naturais tiveram origem hidrometeorológica, tendo neles perecido 

mais de 700 000 pessoas, num total de 1 700 milhões de afectados e com perdas 

avaliadas em 1,4 trilhões de dólares. Estas catástrofes, que registaram um acentuado 

acréscimo desde o início do milénio, serão agravadas pelas mudanças climáticas 

previstas, tornando-as mais frequentes e intensas.

O impacte da manifestação destes processos potencialmente perigosos depen-

de da presença humana e dos seus respetivos bens, assim como da capacidade da 

população lidar com estes fenómenos. Com efeito, as catástrofes ocorrem quando 

existe vulnerabilidade, que é definida pelas características ou circunstâncias de uma 

comunidade, de um sistema ou de bens e que são susceptíveis de sofrer danos. 

Ora, a vulnerabilidade, por se tratar de um conceito multidimensional, deriva de 

vários fatores: físicos, sociais, económicos e ambientais, dependendo dos níveis de 

desenvolvimento e da estabilidade social da comunidade ou da população afetada. 

https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=
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As capacidades de antecipação e de reposta à manifestação do risco também são 

determinantes para as respectivas consequências e para o grau de perdas. 

Nestas circunstâncias, a avaliação do risco deve integrar não só a análise das 

características técnicas dos processos potencialmente perigosos, que abrange a sua 

localização, intensidade, frequência e probabilidade, mas também a análise da vul-

nerabilidade, que inclui as dimensões física, social, económica e ambiental, assim 

como o grau de exposição da população e dos seus bens. Tal conhecimento deve ser 

aplicado na prevenção e implementação de medidas adequadas, bem como numa 

resposta eficaz perante a manifestação do risco. 

Neste volume, abordam-se, numa dezena de capítulos, vários riscos hidrome-

teorológicos de Portugal e do Brasil, focando-se os dois primeiros na zona costeira 

de Portugal Continental. Por se tratar de uma área de grande dinâmica, devido à 

ação combinada de vários fatores, tais como: ondas, marés, correntes, vento, mo-

vimentos sedimentares e eventos meteorológicos excepcionais, incluindo tempesta-

des, com especial destaque para o “ciclone de 15 de fevereiro de 1941”, a par da sua 

crescente ocupação antrópica e, ainda, das mudanças climáticas globais, nesses dois 

primeiros capítulos analisa-se e classifica-se a vulnerabilidade destes territórios e 

propõem-se algumas medidas de intervenção. 

O terceiro capítulo, com o título “Alteração hidrotermal e estruturas geológicas 

como elementos potencializadores de risco geológico: exemplo do túnel do Joá, Rio de 

Janeiro, Brasil”, analisa o contributo de água termal no decréscimo da resistência 

local do maciço rochoso e o aumento do risco da queda de blocos. A presença desta 

alteração hidrotermal mostrou-se importante na definição de segmentos de maior 

risco, em termos da queda de blocos, e na delimitação, no interior do túnel, das 

áreas potenciais de risco de acidente. 

No quarto capítulo analisam-se as condições de circulação atmosférica de gran-

de escala, tanto à superfície como em altitude, para o mês de Abril de 2006, clas-

sificado como extremo em termos de precipitação (com mais de 189,7 % relativa-

mente à normal climatológica), na cidade de Salvador, Brasil. Para o efeito foram 

utilizados dados relativos à pressão do nível médio do mar e componentes do vento 

a 850 e 200 hPa, para diagnosticar as condições atmosféricas médias e anómalas de 

grande escala, considerando a base climatológica de 1979 a 2010.
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“Tipos de riscos e eventos danosos na porção norte do estado de Minas Gerais no ano 

de 2015” é o título do quinto capítulo, cujo objetivo principal é identificar os tipos 

de ocorrência e as catástrofes que afetaram a população de Minas Gerais, Brasil, nesse 

ano. Os resultados mostram que a área Norte de Minas Gerais sofreu danos signi-

ficantes, tanto em termos económicos como sociais, relacionados com um intenso 

período de seca e estiagem, em consequência da anomalia assinalada na precipitação.

No capítulo que se segue, o sexto, a variabilidade nos quantitativos de pre-

cipitação continua a ser elemento o climático/meteorológico analisado, desta vez 

pela influência que exerce nos diferentes tipos de cobertura ou na distribuição da 

vegetação, bem como no início das fases fenológicas e no período de crescimento. 

Tendo em consideração a diversidade na distribuição e nos processos de degradação 

que a vegetação tem vindo a assinalar nos últimos anos, no estado da Bahia-Brasil, 

o presente estudo tem como objetivo encontrar relações sazonais entre a resposta da 

vegetação à precipitação utilizando para o efeito, em regiões homogéneas, o NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) e EVI (Enhanced Vegetation Index). 

A análise de Componentes Principais e de Clusters foram as metodologias 

usadas na “Avaliação da vulnerabilidade à inundação nas zonas críticas de Portugal 

continental”, título do sétimo capítulo deste livro. De acordo com os autores, esta 

metodologia permite identificar os hot spots, a partir dos quais 22 % das subsecções 

fluviais são consideradas com vulnerabilidade elevada a muito elevada e 56 % são 

classificadas com reduzida vulnerabilidade. Tendo em consideração a classificação 

da vulnerabilidade nas zonas críticas, concluíram que 7 % da área se caracteriza por 

uma vulnerabilidade elevada a muito elevada e 63 % da área com vulnerabilidade 

reduzida e muito reduzida. 

No oitavo capítulo, intitulado “Mapeamento de inundação em ambiente ur-

bano: uma análise baseada em geotecnologias e análise participativa”, são utiliza-

dos dados e técnicas de geotecnologia, trabalhos de campo, entrevistas e análises 

participativas com a comunidade local, na identificação e delimitação das áreas 

de inundação em vários bairros da cidade de Abaetetuba-PA (Mesorregião do 

Nordeste Paraense, Brasil). 

“Eventos de erosões em Bauru-Brasil, associados aos condicionantes atmosféricos” é o 

título do penúltimo capítulo, que tem como área de estudo o município de Bauru, 



localizado na Região Centro-Oeste do estado de São Paulo, Brasil, caracterizado 

por uma elevada suscetibilidade a processos erosivos. Com o objectivo de avaliar 

os dados relativos a eventos erosivos analisa-se a climatologia local e averigua-se a 

influência da variabilidade interanual, relacionada com fenómenos como El Niño 

e La Niña, ou com a convergência intertropical (ZCI), entre outros. Constataram 

que as fortes chuvas no período de primavera e de verão elevaram o risco de erosão 

tornando relevantes as variáveis climáticas que causam chuva nesse período.

O último capítulo, “Análise de susceptibilidade a alagamentos na bacia do lago 

Paranoá antes e depois da construção do setor noroeste - distrito federal, por meio de 

sistemas de informação geográfica – SIG” tem como objetivo determinar quais as 

áreas susceptíveis a alagamentos na Unidade Hidrográfica do Paranoá, nos anos 

de 1998 e 2016. Através do uso de ferramentas SIG, depois de definidas as variá-

veis envolvidas no fenómeno, fez-se a sua integração e análise, que se traduziram 

em mapas de susceptibilidade. O resultado obtido foi um aumento de aproxima-

damente 10 047 km2 de áreas susceptíveis a alagamentos. 

Trata-se, sem dúvida, de um livro de elevada utilidade para investigadores, de-

cisores públicos e estudantes, com interesse nesta matéria ou com responsabilidade 

na análise e gestão dos riscos.
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Resumo: Em Portugal Continental, a Agência Portuguesa do Ambiente realizou 

uma avaliação preliminar dos riscos de inundações, identificando 23 

zonas com risco potencial de inundação significativo. Apresenta-se 

uma metodologia para avaliar a vulnerabilidade potencial à inun-

dação, usando a Análise de Componentes Principais e a Análise de 

Cluster. Esta metodologia permite identificar os hot spots, classifi-
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cando 7 % das zonas críticas com vulnerabilidade elevada a muito 

elevada e 63 % com vulnerabilidade reduzida e muito reduzida.

Palavras ‑chave: Análise cluster, análise componentes principais, FloodVI, 

inundações, vulnerabilidade.

Abstract: The Portuguese Environment Agency carried out a preliminary flood 

risk assessment of mainland Portugal, identifying 23 areas where flood 

risk is significant. A methodology for assessing potential vulnerability 

to flooding using principal component analysis and cluster analysis 

is presented. This methodology serves to identify the hot spots, 

classifying 7 % of critical areas with high vulnerability to very high 

and 63 % with reduced and very reduced vulnerability. 

 

Keywords: Cluster analysis, principal component analysis, FloodVI, 

floods, vulnerability.

Introdução

As inundações são um fenómeno natural que não é possível evitar e, depen-

dendo da magnitude atingida e da frequência, podem ser potencialmente perigo-

sas, fazendo, por isso, parte dos riscos naturais a que a sociedade está exposta. As 

inundações podem provocar perda de vidas, desalojados, danos no ambiente, e se-

rem responsáveis por impactos socioeconómicos relevantes (Parlamento Europeu e 

Conselho da União Europeia, 2007).

Uma cheia, natural, é resultado de um evento de precipitação útil, que pode 

levar à ocorrência de caudais elevados provocando o extravasamento do leito normal 

e a ocupação temporária de uma parcela de terreno normalmente não coberta por 

água, ou seja inundação. Os dois termos, inundação e cheia, são muitas vezes uti-
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lizados como sinónimos, mas de facto, não o são, pois apenas algumas cheias pro-

vocam inundações, e nem todas as inundações são devidas às cheias. As inundações 

podem ser fluviais, marítimas, rápidas ou urbanas ou a combinação destes tipos (S. 

F. Balica, 2012). A inundação fluvial é o resultado do extravasamento das margens 

dos rios. As zonas inundáveis ou zonas ameaçadas pelas cheias são as áreas contíguas 

às margens dos cursos de água susceptíveis de serem inundadas, e que se estendam 

até à linha alcançada para um determinado período de retorno.

O aumento da impermeabilização do solo nas bacias hidrográficas, reduzindo 

a capacidade de infiltração do solo e aumentando o escoamento superficial (W. D. 

Shuster et al., 2005; F. Zhou et al., 2013), e as projecções dos modelos de clima que 

indicam um aumento da intensidade e da frequência de eventos de precipitação 

intensos (K. M. Nissen et al., 2017; S. D. Polade et al., 2017) criam condições para 

um aumento da probabilidade de ocorrência de eventos de inundação e do respec-

tivo impacto negativo.

Na Europa, as inundações são consideradas como um desastre natural importan-

te, por ser o mais frequente (EM-DAT, 2013), e cuja frequência está a aumentar ao 

nível global (M. J. Collins, 2009). Segundo o EM-DAT (2013), no período entre 

1998 e 2009, as inundações ocorridas provocaram mais de 1100 mortes, afectaram 

mais de 3 milhões de pessoas e causaram perdas económicas superiores a 60 biliões de 

euros. Em Portugal verificou-se uma tendência para o aumento da frequência (J. L. 

Zêzere et al., 2014) e severidade dos eventos de inundação, provocando preocupações 

crescentes acerca da vulnerabilidade da população portuguesa.

Para cada região hidrográfica de Portugal Continental, a Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) fez uma avaliação preliminar do risco de inundações, que permitiu 

a identificação das zonas com riscos potenciais significativos de inundações fluviais, 

designadas por Zonas Críticas (ZC). As cartas de risco de inundações foram produzi-

das com base nas cartas de perigo de inundação, para três cenários de probabilidade 

de ocorrência e na identificação e classificação do conjunto de elementos expostos nas 

zonas de perigo (DL n.º 115/2010). Esta avaliação do risco de inundações não incluiu 

a vulnerabilidade, sendo que nos Planos de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI), 

a APA considerou necessário avaliar a “vulnerabilidade e susceptibilidade da sociedade 

face às inundações” de forma a implementar medidas que reduzam a vulnerabilidade.
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Considerando como unidade de gestão as regiões hidrográficas, os PGRI devem 

ser implementados em articulação com os Planos de Gestão de Região Hidrográfica 

(PGRH) porque estes são o instrumento de gestão dos recursos hídricos, de acordo com 

a Directiva Quadro da Água (DQA) e a Lei da Água (LA). Os programas e os planos 

territoriais bem como os planos de emergência de protecção civil devem ser compatíveis 

com os PGRI. A articulação dos PGRI com os instrumentos de gestão do territorial é 

produzida através da actualização das zonas inundáveis no processo de elaboração ou 

revisão dos Planos Municipais de Ordenamento do Território e da Reserva Ecológica 

Nacional (REN). Nos planos de emergência de protecção civil, o risco de inundações 

e as respectivas zonas vulneráveis são considerados na tipologia dos riscos incidentes no 

território e nas medidas a implementar para prevenção e mitigação de riscos.

Existem várias definições e diferentes modelos conceptuais de vulnerabilidade, 

porque este é um conceito transversal a vários grupos de investigação que a interpre-

tam de maneira diferente. A vulnerabilidade pode ser subdividida em três compo-

nentes analíticos (W. N. Adger, 2006; S. Balica et al., 2010; S. F. Balica et al., 2009; 

A. Fekete, 2009a; E. C. Tate, 2011):

1. A exposição a um evento natural, risco ou choque;

2. A sensibilidade, também descrita como a susceptibilidade ou resistência;

3. A capacidade de adaptação, também expressa como potencial de recupera-

ção ou resiliência.

Outro problema na compreensão do termo vulnerabilidade está relacionado 

com o tempo de observação: antes, durante ou depois de um desastre. As pes-

soas estão sempre vulneráveis, independentemente do instante temporal em que 

se encontram. No entanto, o tempo pode ser útil para distinguir entre a vulne-

rabilidade potencial e a vulnerabilidade revelada (A. Fekete, 2009a). A avaliação 

da vulnerabilidade potencial utiliza as condições pré-evento, sendo obtida através 

de indicadores de vulnerabilidade que visam a previsão para situações de perigo, 

que potencialmente possam ocorrer. Enquanto a vulnerabilidade revelada refere-se 

à situação pós-evento, correspondendo a uma medida do impacto das perdas e das 

contrariedades distribuídas entre os vários grupos sociais. A vulnerabilidade poten-

cial insere-se nas medidas não estruturais de gestão do risco de inundação e permite 

a distinção das zonas vulneráveis (H. Nasiri et al., 2016). 
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A vulnerabilidade é multidimensional - porque depende de factores físicos, eco-

nómicos, ambientais e sociais (S. F. Balica et al., 2009) que aumentam a suscepti-

bilidade aos impactos de desastres -, dinâmica - porque os factores que influenciam 

a vulnerabilidade estão em constante mudança no tempo e no espaço -, e depende 

da escala de representação (global, nacional, regional, ou local) (C. V. Westen et al., 

2009) o que a torna relativa. Na avaliação da vulnerabilidade têm sido utilizados 

métodos quantitativos suportados por índices de vulnerabilidade.

A selecção das variáveis para estimativa da vulnerabilidade é um processo sub-

jectivo (B. Jones et al., 2007) e deve-se ter em atenção que a combinação de vá-

rios conjuntos de variáveis produz padrões de vulnerabilidade muito diferentes (J. 

Chakraborty et al., 2005; E. E. Koks et al., 2015). A avaliação e classificação da 

vulnerabilidade apresentam elevada incerteza (E. Tate, 2012, 2013) uma vez que o 

processo de construção do índice de vulnerabilidade tem várias fontes de incerteza, 

tais como: disponibilidade, precisão e exactidão dos dados, método de organiza-

ção das variáveis no índice, método de transformação e normalização das variáveis, 

critério de extracção das componentes, grau de importância das componentes, e 

método de agregação (S. Rufat et al., 2015; E. Tate, 2012). A escala de análise tem 

influência nos resultados quando é utilizado um modelo indutivo, como é o Social 

Vulnerability Índex (SOVI) (S. L. Cutter et al., 2003). O SOVI tornou-se popular e 

constituiu a base para a maioria dos índices de vulnerabilidade social mais recentes, 

que consequentemente sofrem também o efeito da escala de análise.

Em vários Países têm sido realizados estudos de avaliação da vulnerabilidade à 

escala nacional ou regional, e para processos naturais específicos ou múltiplos: Esta-

dos Unidos (S. L. Cutter et al., 2003; S. L. Cutter et al., 2013; C. Finch et al., 2010; 

L. Rygel et al., 2006; M. C. Schmidtlein et al., 2011), Reino Unido (S. M. Tapsell 

et al., 2002), Áustria (S. Kienberger et al., 2009), Alemanha (A. Fekete, 2009a), 

Noruega (I. S. Holand et al., 2013), Roménia (I. Armas et al., 2013; I. Armas et al., 

2016), China (W. Chen et al., 2013; Y. Zhou et al., 2014), Israel (D. Felsenstein 

et al., 2014), Itália (I. Frigerio et al., 2016), e Portugal (J. M. Mendes et al., 2011). 

A maioria dos estudos disponibiliza um mapa que representa a variabilidade espa-

cial da vulnerabilidade que pode ser utilizado como ferramenta de gestão do risco 

porque permite identificar os locais críticos e analisar as causas da vulnerabilidade.
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Neste estudo foi avaliada a vulnerabilidade potencial à inundação nas ZC, sendo 

esta entendida como tendo um carácter multidimensional, e representando três 

componentes (exposição, susceptibilidade e capacidade de adaptação ou resiliên-

cia). Essa avaliação é feita através do Flood Vulnerability Index (FloodVI), usando 

a Análise de Componentes Principais (ACP) para reduzir o número de variáveis e 

a Análise de Cluster (AC) para agregar os scores factoriais. As variáveis utilizadas na 

representação da vulnerabilidade à inundação foram obtidas através dos dados dos 

Censos 2011 e do uso e ocupação do solo, ao nível da subsecção estatística. A selec-

ção destas variáveis foi baseada na literatura e no conhecimento físico do processo.

O FloodVI é um contributo importante para a integração da vulnerabilidade na 

elaboração de cartas de risco de inundações e para atingir os objectivos estabelecidos 

nos PGRI. É também útil como ferramenta de apoio à decisão na gestão do risco de 

inundações porque expressa, numa métrica quantitativa que não é fácil de calcular 

(W. N. Adger, 2006), a complexidade multidimensional da vulnerabilidade, possi-

bilitando a análise da distribuição espacial da vulnerabilidade à inundação.

O artigo encontra-se organizado em quatro capítulos. Na introdução são apre-

sentados o enquadramento, o estado da arte do tema, e os objectivos do estudo. No 

capítulo Materiais e métodos são apresentadas a área de estudo e a metodologia se-

guida para a avaliação da vulnerabilidade à inundação. De seguida são apresentados 

e discutidos os resultados e finalmente são apresentadas as conclusões.

Material e métodos

Área de estudo e dados 

A avaliação da vulnerabilidade à inundação foi realizada para Portugal con-

tinental que está dividido em cinco regiões NUTS II, 278 municípios e 255 

844 subsecções estatísticas. De acordo com os dados dos Censos 2011 (INE, 

2011), a população residente em Portugal era de 10 047 621 e verificou-se um 

crescimento de 2 % da população nos últimos dez anos. A maioria da popula-
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ção residente (80 %) encontra-se concentrada em três regiões: Norte, Lisboa e 

Centro. Dos dez municípios mais populosos, seis estão localizados na região de 

Lisboa e quatro na região Norte.

A Base Geográfica de Referenciação de Informação 2011 (BGRI 2011), disponi-

bilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), é um sistema de referenciação 

geográfica suportado em informação cartográfica ou ortofotocartográfica em forma-

to digital, para todo o território nacional, à escala 1/10 000. Permite a divisão da 

unidade administrativa da freguesia, em pequenas áreas estatísticas, corresponden-

tes a secções e subsecções estatísticas. A subsecção estatística é o nível máximo de 

desagregação e caracteriza-se por estar associada ao código e ao topónimo do lugar 

de que faz parte, correspondendo ao quarteirão em termos urbanos.

Os Censos 2011 (INE, 2011) permitiram a construção e a disponibilização de 

uma base de dados com 121 variáveis referentes a informação estatística sobre os in-

divíduos, as famílias, os alojamentos e os edifícios, ao nível da subsecção estatística.

A cartografia de uso e ocupação do solo de Portugal Continental (COS2007), 

disponibilizada pela Direção-Geral do Território (DGT) através de Web Feature Ser-

vice (WFS), é uma cartografia temática que apresenta uma unidade mínima carto-

gráfica de 1 hectare e a sua nomenclatura é constituída por um sistema hierárquico 

de classes com cinco níveis.

A Autoridade Nacional da Água, de acordo com a decisão da Comissão Nacional 

da Gestão dos Riscos de Inundações (CNGRI), identificou à Comissão Europeia 

23 ZC em Portugal continental, considerando as consequências das inundações 

(DL n.º 115/2010). As ZC seleccionadas apresentam em simultâneo as seguintes 

características: a existência no mínimo de uma pessoa desaparecida ou morta e, no 

mínimo quinze pessoas afectadas (evacuados ou desalojados). A base de dados do 

projecto DISASTER (J. L. Zêzere et al., 2014) confirma a identificação das ZC 

como sendo locais onde ocorreram eventos de inundação, no período 1865 - 2010.

Apesar da existência de instrumentos de ordenamento do território e do inves-

timento em infra-estruturas de protecção, visando diminuir o impacto das inunda-

ções, as ZC continuam a estar sujeitas à ameaça das inundações com consequências 

prejudiciais significativas, confirmando ser estratégico avaliar o risco de inundação 

nestas zonas e identificar um conjunto de medidas de mitigação do mesmo.
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Selecção das variáveis 

A avaliação da vulnerabilidade deve ter em consideração várias variáveis tais 

como: idade, género, raça, nível de educação, classe social, taxa de desemprego, 

estatuto de imigrante, densidade e qualidade dos edifícios, uso do solo, regime de 

propriedade do edifício, e redes de apoio (S. Balica et al., 2010; S. L. Cutter et al., 

2003; F. Fatemi et al., 2017; A. Fekete, 2009a, 2009b; P. Fernandez et al., 2016; C. 

Finch et al., 2010; S. Rufat et al., 2015; M. C. Schmidtlein et al., 2011; S. Schnei-

derbauer et al., 2006; S. M. Tapsell et al., 2002).

As variáveis relativas às dimensões: social, económica e física foram extraídas da 

informação disponível nos Censos 2011 ao nível da subsecção estatística. Adicional-

mente, foram calculadas variáveis ambientais ao nível da subsecção estatística com 

base na COS2007. A Tabela I apresenta as 23 variáveis utilizadas inicialmente dan-

do indicação da sua descrição e acrónimo utilizado no estudo. As variáveis foram 

posteriormente normalizadas.

Desenvolvimento do índice de vulnerabil idade à inundação para 

Portugal continental

Na construção do índice FloodVI foi utilizado um método de estatística mul-

tivariada, a ACP, que permite descrever um número de variáveis iniciais a partir de 

um menor número usando componentes principais. Além disso, o método evita o 

problema da multicolinearidade e aumenta a abrangência (M. C. Schmidtlein et al., 

2008). O método ACP permite a redução do número de variáveis de forma a obter 

um conjunto de variáveis que resumem as características de vulnerabilidade à inun-

dação. A avaliação da vulnerabilidade através da ACP é um método utilizado por 

vários autores, com introdução de algumas adaptações à especificidade dos estudos 

de caso (S. L. Cutter et al., 2003; A. Fekete, 2009b; I. S. Holand et al., 2013; M. C. 

Schmidtlein et al., 2008; E. C. Tate, 2011).

Para obter um índice final é necessário a agregação dos scores factorais resultan-

tes da ACP. Para atingir este objectivo foi utilizada a análise de clusters, que é uma 
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tABELA i ‑ Variáveis consideradas na construção do FloodVI.
Table I - Variables used in the FloodVI design.

Variáveis Descrição código

Densidade de edifícios Edifícios clássicos por área D_ED

Número de pisos Relação entre o número de edifícios com 1 ou 2 pisos e o 
número total de edifícios N_P

Construção antes de 1980 Relação entre o número dos edifícios construídos antes de 
1980 e o total de edifícios ED_80

Estrutura do edifício Relação entre o número dos edifícios de alvenaria sem placa e 
adobe ou alvenaria de pedra solta e o total de edifícios E_ED

Alojamentos colectivos Relação entre o número de alojamentos colectivos e o total 
de alojamentos A_C

Inquilinos Relação entre o número de alojamentos familiares clássicos 
de residência habitual arrendados e o total de alojamentos I_INQ

Famílias com crianças 
com idades inferiores a 
6 anos

Relação entre o número de núcleos com filhos de idade 
inferior a 6 anos e o total de aos núcleos familiares residentes F_6A

Densidade de residentes Número de residentes por área D_R

Homens Relação entre o total de homens residentes e o total de residentes I_H

Mulheres Relação entre o total de mulheres residentes e o total de residentes I_M

Residentes com menos de 
14 anos

Relação entre o número de residentes no grupo 0-14 anos e 
o total de residentes R_14

Residentes com mais de 
64 anos

Relação entre o número de residentes no grupo >64 anos e o 
total de residentes R_65

Dependência jovem
Relação entre o número de residentes dependentes no grupo 
0-14 anos e o número da população residente activa no grupo 
15-64 anos

D_J

Dependência idosa
Relação entre o número de residentes dependente no grupo 
>64 anos e o número da população residente activa no grupo 
15-64 anos

D_I

Iliteracia Relação entre o número de indivíduos residentes sem saber 
ler nem escrever e o total de residentes I_IL

Residentes sem curso 
superior

Relação entre o número de residentes sem curso superior mas 
que sabem ler e escrever e o total de residentes I_SCS

Residentes desempregados Relação entre o número de residentes à procura de 1º em-
prego ou à procura de novo emprego e o total de residentes I_DES

Área urbana Percentagem de área urbana P_U

Área agrícola Percentagem de área agrícola P_A

Área florestal Percentagem de área florestal P_F

Área industrial Percentagem de área industrial P_I

Área comercial Percentagem de área comercial P_C

Área património cultural e 
classificado Percentagem de área de património cultural e classificado P_PCC
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técnica exploratória de análise multivariada de dados, utilizada para os agregar em 

grupos homogéneos, através da observação das suas semelhanças e dissemelhanças.

O método para construção do FloodVI é descrito através das seguintes etapas 

(P. Fernandez et al., 2016):

1. Normalização das variáveis através dos z-scores;

2. Execução da ACP com as variáveis de entrada normalizadas. O ponto de 

partida para todas as técnicas de análise factorial é a matriz de correlação, 

que é utilizada para analisar a colinearidade dos dados e eliminar do uni-

verso em análise os dados redundantes. Nesta fase é avaliada se as correla-

ções são adequadas para realizar a ACP.

3. Análise de resultados de saída da ACP. É utilizado o teste Kaiser-Meyer-

-Olkin (KMO) que mede a adequação da amostra e mostra o grau de ajus-

tamento à análise factorial, isto é determina o nível de confiança que se 

pode esperar dos resultados quando é usado o método multivariado de 

análise factorial (J. F. Hair et al., 2009). Os valores KMO superiores a 0,6 

são considerados aceitáveis e superiores a 0,8 indicam um nível de boa 

compatibilidade das variáveis (G. Hutcheson et al., 1999). Em seguida são 

seleccionados apenas os componentes cujos valores próprios são maiores do 

que um (H. F. Kaiser, 1960). As comunalidades, que indicam a proporção 

da variância explicada pelas componentes principais, são também analisa-

das. Valores de comunalidades superiores a 0,5 são adequados.

4. Análise da percentagem de variância explicada. Deve ser mantido o núme-

ro de componentes necessários para dar conta de um valor pré-determina-

do de variação dos dados originais.

5. Rotação das componentes através do método Varimax (H. F. Kaiser, 1958) 

que é um método de rotação ortogonal que minimiza o número de vari-

áveis apresentadas por cada componente. Este processo simplifica a inter-

pretação de componentes, permitindo identificar quais as variáveis repre-

sentadas por cada componente.

6. Determinação dos scores factoriais para cada subsecção estatística. O sco-

re factorial é uma medida composta criada para cada observação de cada 

componente extraída na análise factorial.
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7. Agregação dos scores factorais de cada subsecção estatística, realizada através 

da análise de clusters baseada no método de agrupamento não hierárquico 

partitivo iterativo K-means (A. K. Jain et al., 1988).

8. Classificação da vulnerabilidade à inundação em cinco classes: Muito Re-

duzida; Reduzida; Média; Elevada e Muito Elevada.

9. Integração dos resultados no Sistema de Informação Geográfica (SIG) para 

representar a distribuição espacial do FloodVI.

Apresentação e discussão de resultados

O ajustamento dos dados foi considerado satisfatório, através do teste KMO, 

com um valor superior a 0,66. Cinco componentes explicam aproximadamente 

68 % da variância cumulativa. A primeira componente explica 20 % da variância, 

as duas primeiras componentes explicam 39 %, as três primeiras componentes ex-

plicam 52 % e as quatro primeiras componentes explicam 61 % da variância. Os 

coeficientes de correlação na diagonal da matriz anti-imagem apresentam valores 

superiores a 0,5 assim como as comunalidades finais. Esta solução inclui 15 das 23 

variáveis consideradas inicialmente no processo de ACP, na qual todas as variáveis 

apresentam uma contribuição positiva para a vulnerabilidade.

A Tabela II apresenta as componentes finais e os correspondentes scores fac-

toriais para a rotação varimax. A cada componente corresponde um indicador da 

vulnerabilidade e a sua designação foi baseada na interpretação da vulnerabilidade 

das variáveis que o constituem. A componente 1 inclui as variáveis relacionadas com 

a presença de indivíduos jovens (maior número de famílias com crianças com idades 

inferiores a 6 anos, maior número de residentes com menos de 14 anos e maior de-

pendência jovem). A componente 2 inclui as variáveis relacionadas com a presença 

de indivíduos com idades mais elevadas (maior número de residentes com mais de 

64 anos e maior dependência idosa). A componente 3 reflecte características pre-

dominantemente urbanas: taxas de arrendamento mais elevadas, maior densidade 

de edifícios e maior densidade de residentes. A componente 4 inclui os residentes 

desempregados e o numero de residentes do sexo feminino. A componente 5 traduz 
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as características do edificado através do número de pisos, do ano de construção e 

da tipologia da estrutura do edifício. Analisando os scores factoriais das variáveis que 

estão mais representadas em cada um dos indicadores, é possível afirmar que todas 

contribuem no sentido da maior vulnerabilidade.

As subsecções do território nacional foram depois agrupadas em cinco clusters, 

através da análise de cluster k-means, com base nos scores factoriais das cinco com-

ponentes resultantes da ACP. Para cada cluster é calculada a média dos centróides de 

cada componente e atribuída uma classificação de vulnerabilidade de forma cres-

cente ao valor da média do centróide de cada grupo. 

tABELA ii ‑ Componentes finais e correspondentes scores factoriais da rotação varimax.
Table II - Final components and score loadings in the varimax rotated component matrix.

Variáveis 
finais

Componente

1 2 3 4 5

Indicadores

Idade - Jovens Idade - Idosos Áreas 
urbanas

Aspectos 
Socioeconómicos

Características 
do edificado

D_ED 0,667

N_P 0,594

ED_80 0,653

E_ED 0,814

I_INQ 0,661

F_6A 0,834

D_R 0,819

I_M 0,691

R_14 0,942

R_65 0,808

D_J 0,933

D_I 0,742

I_IL 0,673

I_SCS 0,889

I_DES 0,496
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Cada um dos indicadores representados por uma componente da ACP foi 

classificado em termos da sua vulnerabilidade. O número de elementos (subsec-

ções) em cada cluster é indicado na Tabela III. São apresentados os mapas com a 

distribuição espacial dos cinco indicadores da vulnerabilidade à inundação para o 

território nacional (fig. 1). A componente relativa às características do edificado 

apresenta mais subsecções classificadas com elevada vulnerabilidade, predominan-

temente no sul do país, seguida pela componente dos aspectos socioeconómicos. 

As componentes relacionadas com as faixas etárias extremas têm uma distribuição 

espacial muito homogénea.

classe de 
vulnerabilidade

idade – 
Jovens

idade – 
idosos

áreas 
urbanas

Aspectos 
socioeconómicos

características 
do edificado

Muito reduzida 37 % 32 % 65 % 11 % 0%

Reduzida 29 % 48 % 22 % 14 % 4%

Média 22 % 16 % 10 % 36 % 28%

Elevada 9 % 3 % 3 % 33 % 36%

Muito elevada 2 % 0 % 0 % 7 % 33%

tABELA iii ‑ Número de subsecções em cada classe de vulnerabilidade para cada um dos 
indicadores obtidos na ACP.

Table III - Number of neighborhoods per vulnerability class in each indicator obtained with PCA.

Quando analisada a vulnerabilidade do território nacional por indicador verifi-

ca-se uma grande variação sendo que o território apresenta maior vulnerabilidade 

nos aspectos socioeconómicos e nas características do edificado. A informação apre-

sentada por indicador é importante para se poder actuar sectorialmente na redução 

ou minimização da vulnerabilidade.

Conjugando todos os indicadores num único índice, através da AC, obtém-se 

a classificação da vulnerabilidade relativa para todo o território. A classe de vulne-

rabilidade atribuída a cada cluster é obtida com a distância média ao centróide de 

cada grupo. O número de elementos (subsecções) em cada cluster é indicado na 

Tabela IV. 
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fig. 1 ‑ Mapas dos indicadores da vulnerabilidade à inundação para o território nacional: 
i) Idade - jovens; ii) Idade - Idosos; iii) Áreas urbanas; iv) Aspectos socioeconómicos e 

v) Características do edificado.
Fig. 1 - Maps of indicators of flood vulnerability to the continental Portuguese Territory:

i) Age - young; ii) Age - elderly; iii) Urban areas; iv) Social economics aspects; v) Building features.
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tABELA iV ‑ Número de subsecções em cada classe de vulnerabilidade de acordo com o 
índice FloodVI.

Table IV - Number of neighborhoods per vulnerability class according to the FloodVI.

classe de vulnerabilidade número de subsecções em cada cluster %

Muito reduzida 24067 9 %

Reduzida 119516 47 %

Média 56080 22 %

Elevada 24493 10 %

Muito elevada 31688 12 %

O mapa da vulnerabilidade à inundação obtido através do índice FloodVI para o 

território nacional (fig. 2), quando sobreposto com o mapa de suscetibilidade das ZC 

permite produzir o mapa de risco de inundações. Em Portugal Continental foram iden-

tificadas 44 % das subsecções com uma vulnerabilidade à inundação média ou superior, 

sendo que 12 % das subsecções encontram-se na classe de vulnerabilidade muito elevada.

fig. 2 ‑ Mapa da vulnerabilidade à inun-
dação para o território nacional de acordo 

com o índice FLOODVI.
Fig. 2 - Mainland Portugal flood 

vulnerability map according to 
the FLOODVI.
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Na fig. 3 é apresentada, para cada uma das 23 ZC identificadas pela APA, a 

percentagem de área classificada de acordo com o índice FloodVI. 

As ZC que apresentam maior vulnerabilidade à inundação são: Coimbra (rio 

Mondego), Setúbal (ribeira do Livramento), Régua (rio Douro), Águeda (rio Águe-

da) e Abrantes /Santarém /Vila‐Franca‐Xira (rio Tejo). Nestas ZC, as componentes 

socioeconómicas e do edificado são a que mais contribuem para a vulnerabilidade 

elevada e apresentam valores de médio a muito elevado). 

As ZC do Estuário do rio Mondego, de Alzezur, e de Santiago do Cacém foram 

classificados maioritariamente como zonas de muito reduzida ou reduzida vulnera-

bilidade, principalmente pela classificação reduzida nas componentes da idade- jo-

vens e idosos e das áreas urbanas.

Os resultados apresentados na fig. 4 ilustram a variação espacial da vulnerabili-

dade à inundação nas seguintes ZC: Régua (rio Douro); Porto/Vila Nova de Gaia 

(rio Douro); Águeda (rio Águeda); Coimbra (rio Mondego) e Abrantes /Santarém 

/Vila‐Franca‐Xira (rio Tejo). A ZC que apresenta maior vulnerabilidade é Coimbra 

(rio Mondego) explicada pelo facto das componentes idade-idosos, aspectos socioe-

conómicos e características do edificado, apresentarem valores nas classes média ou 

superior, respectivamente, em 51 %, 71 % e 99 % da área desta ZC.

fig. 3 ‑ Classes de vulnerabilidade para as 23 ZC.
Fig. 3 -Vulnerability classes in the 23 flood prone sites.
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A avaliação da vulnerabilidade nas ZC é um contributo importante para a ava-

liação e gestão dos riscos de inundações em Portugal, porque possibilitará a imple-

mentação de medidas de mitigação.

fig. 4 ‑ Mapa da vulnerabilidade à inundação em cinco ZC.
Fig. 4 - Flood vulnerability map in five of the flood prone sites.
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Conclusões

Neste artigo foi apresentada uma metodologia para a criação de um mapa de 

vulnerabilidade às inundações tal como estabelecido nos PGRI, e referido pela APA 

como uma necessidade para a correcta identificação das zonas de risco de inunda-

ções no território nacional. Esta metodologia de classificação da vulnerabilidade 

permite identificar os hot spots (P. Fernandez et al., 2016), deste modo, 22 % das 

subsecções são consideradas com vulnerabilidade elevada a muito elevada e 56 % 

das subsecções são consideradas de reduzida vulnerabilidade.

Relativamente à classificação da vulnerabilidade nas ZC, conclui-se que 7 % 

da área é classificada com vulnerabilidade elevada a muito elevada e 63 % da área 

classificada com vulnerabilidade reduzida e muito reduzida.

A metodologia apresentada tem como mérito considerar como unidade mí-

nima cartográfica a subsecção estatística, permitindo utilizar o maior detalhe da 

informação para as variáveis consideradas. No entanto, deve ser objecto de análise 

de sensibilidade a escala de análise (E. Tate, 2012) porque a metodologia de classi-

ficação refere-se à vulnerabilidade relativa, i.e. a classe de vulnerabilidade associada 

à unidade base de análise é obtida por comparação com diferentes conjuntos de 

unidades de análise (escala local, regional, nacional, ou global).

Neste artigo foram apresentados os resultados para o território nacional, o que 

se traduz numa informação relevante quando é utilizada e.g. para comparar a vul-

nerabilidade com outros países, equacionar estratégias nacionais de medidas estru-

turantes ou definir prioridades de financiamento.
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Perante cenários futuros de alterações climáticas, com o consequente incremen-

to de catástrofes de cariz hidrometeorológico, torna-se urgente e prioritário reduzir 

o risco através de esforços sistemáticos destinados a analisar e a gerir os fatores cau-

sadores de catástrofes, assim como reconhecer a(s) vulnerabilidade(s), no intuito de 

proteger, de forma mais eficaz, as pessoas, as comunidades e os países, bem como 

os meios de subsistência, o património cultural e socioeconómico e os ecossistemas, 

incrementando, assim, sua resiliência. 

A resiliência refere-se à capacidade que um sistema, uma comunidade ou a so-

ciedade, quando exposta a riscos, detém para resistir, absorver, adaptar e recuperar, 

de maneira tempestiva e eficiente, dos efeitos desastrosos dessa manifestação de 

risco, através, por exemplo, da preservação e restauração das suas funções essenciais 

e das estruturas básicas. Para tal, a tomada de consciência, coletiva e individual, 

assume um papel determinante na redução das manifestações de riscos e das conse-

quências das catástrofes, permitindo a adoção de medidas/ações capazes de reduzir 

a vulnerabilidade, perante uma qualquer manifestação de risco. 

Como refere o “Marco de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030”, 

embora os fatores de risco possam ser locais, nacionais, regionais ou globais, os 

riscos têm características locais e específicas que devem ser compreendidas para 

determinar as medidas de redução a aplicar. Acrescenta, ainda, a necessidade do 

desenvolvimento de uma ação focada nos âmbitos intra e inter setoriais, que de-

verá ser promovida pelos Estados nesses quatro níveis (local, nacional, regional e 

global) e que se distribuirá por quatro áreas prioritárias: (1) compreensão do risco 

de catástrofes; (2) fortalecimento da governança na gestão do risco de catástrofes; 

(3) investimento na redução do risco para incremento da resiliência; (4) melhoria 

na preparação para a ocorrência de catástrofes, com o objectivo de providenciar 

uma resposta eficaz na reabilitação, recuperação e reconstrução. 
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De forma mais ou menos explicita, as conclusões dos trabalhos vertidos neste 

livro vão no sentido do anteriormente definido: “necessidade de identificar as 

áreas susceptíveis a riscos”; “de reconhecer as vulnerabilidades”; “urgência na rea-

lização de estudos de risco”; “prioridade na adoção de ações de planeamento pú-

blico no que se refere a infraestruturas e medidas mitigadoras, locais e regionais”; 

“soma do conhecimento científico e a participação da população no diálogo e 

transferência de saberes”; “necessidade de estabelecer relações de confiança que 

deverão ser alimentadas com diálogo e partilha de opiniões entre os diferentes 

grupos e agentes envolvidos no processo da tomada de decisão”; e “utilização dos 

Sistemas de Informação Geografica (SIG) como uma ferramenta de suporte ao 

planeamento e à gestão do território”.

Fica, assim, a expectativa de que o presente livro inspire mais investigadores 

e decisores a participarem na crescente avaliação e gestão dos riscos, no ensejo de 

que possamos enfrentar os desafios atuais, bem como os futuros e, em particular, os 

relacionados com os contextos de grandes e profundas incertezas, relativas não só 

aos riscos analisados, mas também a outros emergentes.
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de transportar enormes volumes de água sobre a superfície 
terrestre, tanto de água que, através de caudais volumosos, se 
escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, que 
são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a 
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número de vítimas mortais e de desalojados.
Por conseguinte, este volume, ao caraterizar algumas das 
manifestações de riscos hidrometeorológicos, ajudará não só à 
melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também 
poderá ser inspirador para o desenvolvimento de novos estudos 
relacionados com esta temática.
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Os riscos hidrológicos e, em certos casos, os riscos meteorológicos 
estão associados à presença de água, em qualquer um dos seus 
estados: sólido, líquido ou gasoso e, quando tal acontece, podem ser 
tratados em conjunto, como é o caso nesta obra.

Deste modo, o livro “riscos hidrometeorológicos” remete-nos 
para uma abrangência global dos riscos ligados à água, quer 
para aqueles que se associam a certos eventos meteorológicos, 
capazes de produzir precipitações intensas, envolvendo grandes 
quantidades de chuva, ou seja, de água proveniente da atmosfera, 
caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada 
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