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p R E FÁC I O

Os riscos apresentam uma grande diversidade, quer nas causas que os podem ori-

ginar, quer nas consequências que a sua manifestação pode determinar, pelo que só 

uma abordagem com pluralidade permite apresentar uma visão holística das múltiplas 

possibilidades de abordagem que os estudos dos riscos e das catástrofes proporcionam.

Ora, esta obra, em que são apresentadas várias perspetivas de análise, resulta pre-

cisamente de uma série de textos que, embora abordem temáticas diferentes, desde 

os riscos naturais aos antrópicos, e com estes materializados nos riscos tecnológicos 

e sociais, faz com que todos eles estejam ligados pelo mesmo fio condutor, que con-

siste em prevenir a sua manifestação, tomando as necessárias medidas de segurança, 

adequadas a cada tipo de risco, com o objetivo de reduzir os danos causados pelas 

suas manifestações.

Mas, como todos sabemos, entre a teoria e a aplicação prática existe um longo 

caminho que é necessário ir percorrendo e a publicação deste volume constitui mais 

um pequeno passo, no sentido de divulgar situações que poderiam ter sido evitadas 

ou, pelo menos, cujos efeitos poderiam ter sido bem mais reduzidos se houvesse 

uma melhor percepção do ricos e uma maior cultura de segurança.

Com efeito, o objetivo desta série é o de ir dando alguns pequenos passos, visan-

do esse objetivo, através da edição regular de novas obras que, todos os anos, ajudem 

a alertar para situações concretas de manifestações de riscos.

Tendo em consideração que o ano de 2018 foi o de arranque desta nova coleção 

e que, com a publicação deste volume, foram dadas à estampa cinco obras, não 

podemos deixar de considerar que a série arrancou com fulgor e será desejável que, 

no próximo ano, possa manter o mesmo ritmo de publicação. 

Para que isso aconteça e porque a série está aberta à colaboração de todos quantos 

se preocupam com os riscos e as suas manifestações, sejam eles e elas associados ou 

não da RISCOS, contamos receber propostas para publicar livros nesta série, de modo 

a que ela possa ser útil a todos quantos pretendem reduzir os efeitos das catástrofes. 

Coimbra, 30 de novembro de 2018.

Luciano Lourenço
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Fernando Rebelo (2010), numa das suas obras derradeiras, onde sistematizou 

o desenvolvimento da relação entre a Geografia Física e os Riscos Naturais1, ao 

invocar o contributo dos geógrafos percursores do estudo destes fenómenos em 

Portugal, deixou a seguinte reflexão:

“No entanto, se as observações «em cima do acontecimento» foram 

importantes para muitos geógrafos, foi quase sempre através do estudo de 

situações de crise acabadas de ocorrer que puderam deduzir como elas, 

frequentemente, resultavam da evolução de situações de perigo, que talvez 

pudessem ser evitadas” (Rebelo, 2010, p. 28).

Nesta obra intitulada “Pluralidade na diversidade de riscos”, agrupa-se um 

conjunto de capítulos, derivados do esforço de investigação científica de vários 

autores que, na sua essência, expressam essa mesma preocupação, ou seja, a de 

refletir aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de risco, assim 

como as formas de mitigação. Tendo em conta as palavras componentes dos vários 

títulos enunciados, percebe-se a natureza do objetivo desta obra, centrada em 

quatro ações principais, a saber: avaliar, aperfeiçoar, mudar paradigmas, prever. 

No fundo, partir da diversidade fatual das causas das situações, pretende-se re-

fletir sobre as formas de aprimorar as respostas através da mitigação das falhas, 

assim como de novas possíveis soluções. É nesta lógica epistemológica que, por 

um lado, se poderão corroborar e aperfeiçoar paradigmas; por outro, repensá-los 

numa lógica de mudança e de inovação. 

1 Rebelo, F. (2010), Geografia Física e Riscos Naturais. Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra.

https://orcid.org/0000-0003-3927-0748
https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=
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Os trabalhos aqui apresentados organizam-se em torno de quatro áreas temáti-

cas, nomeadamente a formação; o clima e a sensação térmica; o ambiente; a psique.

No que diz respeito à formação, Adriana Azevedo apresenta um estudo em que 

pretende avaliar a adequação dos currículos de defesa civil para o corpo de bombei-

ros do rio de janeiro, tendo em vista a redução do risco de desastres. A sua pesquisa 

incidiu em cursos ministrados pela Escola Superior de Comando de Bombeiro Mi-

litar a na Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II, através do levantamento das 

ementas, grade curricular e planos de sessão, sendo a metodologia utilizada de cariz 

empírico-analítico, com base na análise comparativa.

Já Óscar Catarino e António Amaro procuraram refletir sobre a mudança de pa-

radigma da proteção civil municipal, tendo em conta o papel dos agrupamentos de 

corpos de bombeiros, no que diz respeito às respostas ao socorro dadas à população. 

Metodologicamente, os autores optaram pelo estudo de caso dos agrupamentos dos 

corpos de bombeiros de Mafra e Espinho, tendo sido realizadas entrevistas semies-

truturadas, que serviram de base a uma análise de conteúdo.

Sobre a questão do clima e da sensação térmica, dois capítulos abordam áreas 

temáticas de interesse. Vinicius Carmellos compara a variabilidade das chuvas du-

rante o cultivo da soja, tendo como referência o período temporal compreendido 

entre 1998-1999 e 2012-2013. A sua pesquisa centra-se na região noroeste do Rio 

Grande do Sul e na região Norte do Mato Grosso. O autor optou por uma abor-

dagem estatística, analisando os dados mensais totais acumulados entre outubro e 

abril dos anos propostos, com posterior cálculo da correlação multivariada entre os 

fatores de precipitação, superfície cultivada e quantidade produzida.

Nuno Gomes e Henrique Vicêncio apresentam os resultados de um trabalho 

de investigação, cujo objetivo se centrou no estudo do grau de envolvimento dos 

municípios portugueses do continente, na problemática das alterações climáticas, 

além de analisarem os modos de articulação com a administração central, em es-

pecial com os organismos responsáveis pela proteção civil. Os autores basearam os 

procedimentos metodológicos num questionário em plataforma virtual (Google), o 

qual foi respondido por 278 Câmaras Municipais.

No que concerne à dimensão da sensação térmica, Mário Talaia analisou o con-

forto térmico, tendo em conta as condições termohigrométricas resgistadas em am-
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biente específico. Com base na validação de um método de cálculo de isolamento 

térmico de vestuário, o autor intersecciona fatores como a temperatura do ar, a 

temperatura do termómetro húmido, entre outros, para perceber o nível de confor-

to dos intervenientes, na relação entre o contexto de exposição e o vestuário usado.

No que diz respeito ao ambiente, Geórgia Pellegrina, Anna Peixoto e Machado 

Kaiser, realizaram uma evolução temporal dos movimentos de massa na região leste 

do estado de S.Paulo, no Brasil, no período temporal de 2009 a 2015. Os autores 

pretenderam averiguar a relação entre a pluviosidade, a ocorrência de movimentos 

de massa, a densidade populacional e o número de indivíduos afetados. Do ponto 

de vista do método de trabalho, foram numeradas as ocorrências dos três períodos 

mais críticos do tempo em estudo, tendo sido a distribuição espacial das ocorrências 

e de suas vítimas comparadas com as precipitações normalizadas em função das 

normais pluviométricas e da densidade populacional dos municípios.

Já Fernanda Follmann, Franciele da Silva, Eliane Foleto e Francisco Costa, 

discutiram a importância das áreas de preservação permanente na prevenção do 

risco geomorfológico, na microbacia hidrográfica de Chácara das Flores, Em Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. O método utilizado permitiu combinar a carto-

grafia da área em estudo com o mapa das áreas de risco geomorfológico.

Também Mohammed El-Fengour, Carlos Bateira, Abdelhak El-Fengour, Ab-

delghani Houari e Mstafa Hmamouchi apresentam um trabalho sobre os processos 

hidroerosivos nas Montanhas do Rif, em Marrocos, e de como este tipo de risco está 

a afetar as infraestruturas e territórios adjacentes (redes viárias, terrenos agrícolas, 

etc), com as consequências socio-económicas conexas. Para realização do estudo, os 

autores recorreram a fotografias aéreas, cartografia, assim como ao cálculo “cumu-

lative rainfall”. 

Valdemar Rocha e Vaneusa Pereira abordam o tema da exploração mineral 

no Maciço do Espinhaço, na Bahia, Brasil, dando conta dos riscos ambientais 

associados, assim como das alterações sócio-espaciais decorrentes, nomeadamente 

no que respeita ao acesso aos recursos hídricos. A metodologia usada baseou-se na 

recolha de dados em contexto de trabalho de campo, pela observação direta, assim 

como por captação de imagens fixas e realização de questionários por entrevista 

e por inquérito.
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Lídia Ramos, Leo Name e Céline Veríssimo dão visibilidade ao caso de Vila 

Hayes, no Paraguai, refletindo sobre as injustiças ambientais e de como estas mais 

afetam populações vulneráveis, com fragilidades económicas e sociais. Os autores 

agruparam e discutiram um vasto conjunto de dados, reforçando o papel dos geó-

grafos enquanto ativistas e promotores da justiça social, dando voz à situação peri-

clitante de comunidades de/em risco.

Por fim, a dimensão da psique está plasmada no capítulo de Altino Filho e Vitor 

Silva, que abordaram a questão do transtorno de stress pós-traumático, enfatizan-

do o papel da música como ferramenta que coloca em evidência as angústias e os 

traumas da sociedade moderna. Tendo como base duas letras de canções, os autores 

realizaram uma análise de conteúdo, procurando evidenciar o benefício desta arte 

como difusora da dinâmica patológica em causa e, em certa medida, desconstruir 

os estereótipos em torno dos transtornos mentais.

Num contexto territorial cada vez mais complexo, é urgente olhar para a os ris-

cos de forma plural e diversa, para que os estudos cindínicos possam manter o seu 

caráter inovador e utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em 

momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das populações afetadas.
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Resumo: As alterações climáticas são responsáveis pelo aumento da frequên-

cia dos fenómenos extremos, que podem originar acidentes graves 

e catástrofes. Em Portugal o aumento destes fenómenos poderá 

acarretar um acréscimo da área ardida, ondas de calor, secas e inun-

dações urbanas. As políticas de adaptação ou de mitigação devem 

ser implementadas ao nível local e devem cobrir todas as fases do 

ciclo da catástrofe, incluindo a prevenção, preparação, resposta 

e recuperação. O objetivo deste trabalho foi estudar o grau de 

envolvimento dos municípios do continente na problemática das 

alterações climáticas e analisar a sua articulação com a administração 

central com responsabilidades em proteção civil. Foi distribuído 

um inquérito por 278 câmaras municipais cuja análise permitiu 

concluir que mais de 90 % dos municípios atribuem importância 

à temática das alterações climáticas, mas apenas 17 % referiram 

possuir estudos relativos aos possíveis danos provocados pelas 
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alterações climáticas. Os incêndios florestais, pelo seu período de 

retorno, parecem ser a catástrofe que maior atenção merece por 

parte dos municípios portugueses. A seca, fenómeno mais lento e 

controlável, não merece destaque, parecendo ser subvalorizado em 

termos de danos futuros.

Palavras ‑chave: Alterações climáticas, adaptação, proteção civil.

abstract: Climate change is increasing the frequency of the extreme events 

which can lead to major accidents and disasters. In Portugal this 

increase can lead to an increase in the burnt area, heatwaves, 

droughts and urban floods. Adaptation or mitigation policies 

should be implemented at local level and they should cover all the 

disaster cycle phases, including prevention, preparedness, response 

and recovery. This paper set out to study the Portuguese munici-

palities’ involvement with climate change policies and to analyse 

the coordination between local and central administrations with 

responsibilities for civil protection. A survey was sent out to 278 

city councils and examination of the responses showed that more 

than 90 % of municipalities attach importance to climate change 

policies, but only 17 % have damage scenario studies. Because 

they recur, forest fires seem to be the danger to which Portuguese 

municipalities pay most attention. Drought, a slower and more 

controllable phenomenon, seems to be underestimated and is not 

given enough attention at the local level. 

Keywords: Climate change, adaptation, civil protection.
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Introdução

O nosso planeta está em constante alteração e desenvolvimento a todos os ní-

veis, desde o tecnológico, social, económico, ambiental e o político. Estes níveis 

interrelacionam-se e são suscetíveis a ameaças que interfiram na sua evolução e sus-

tentabilidade. As alterações climáticas, que são um dos principais desafios que a 

humanidade enfrenta atualmente, são um exemplo de ameaças à escala global, que 

podem afetar isoladamente, ou em simultâneo, os níveis referidos. A Convenção-

-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas define alterações climáticas 

como “uma mudança no clima que é atribuída direta ou indiretamente à ação humana 

que altera a composição global da atmosfera e que vai para além da variabilidade climá-

tica natural observada sobre períodos de tempo comparáveis” (UN 1992).

Devido às suas características geográficas Portugal continental é a par dos países 

do sul da Europa, um dos países Europeus mais suscetíveis aos efeitos das alterações 

climáticas. As variações na temperatura e precipitação deverão aumentar a vulnera-

bilidade do continente a eventos extremos como incêndios florestais, secas, ondas 

de calor e cheias. Estas variações deverão aumentar o risco da ocorrência de catás-

trofes em Portugal pelo que as autoridades de proteção civil serão mais solicitadas 

(Assembleia da República 2015). 

O relatório da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações (ENAAC – 

2012) (grupo de Segurança de Pessoas e Bens) apresentou um estudo para o con-

tinente em que se relacionou a variação do número de ocorrências e área ardida 

com o aumento da temperatura. Foram utilizadas três variáveis para o período 

entre 1971 e 2000: os desvios dos valores da temperatura máxima face às normais 

climatológicas, os valores relativos ao número de incêndios florestais e a respetiva 

área ardida. Este estudo concluiu que para um aumento das temperaturas máxi-

mas existe um aumento do número de ocorrências e da área ardida, Tabela I. A 

partir destes dados calcularam-se os acréscimos de ocorrências e de áreas ardidas 

para o período de Verão, tendo em conta três cenários do aumento das médias das 

temperaturas máximas.

À semelhança dos incêndios, no Relatório de Progresso da ENAAC foi 

efetuada uma análise entre a quantidade de precipitação e o número de ocor-
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rências de inundações. Um desvio de +10 % relativo à normal dos valores de 

precipitação aponta para um acréscimo de 25 % do número de ocorrências para 

o continente, Tabela II.

Tendo em conta os acréscimos do número de ocorrências de incêndios flores-

tais, de inundações e da área ardida que poderão ocorrer em função das alterações 

climáticas, é fundamental implementar políticas de adaptação ou de mitigação. 

Neste trabalho de investigação pretendeu-se estudar o grau de envolvimento dos 

municípios do continente na problemática das alterações climáticas e caracterizar 

a articulação existente entre o nível local e as entidades da administração central 

com responsabilidades em proteção civil (Autoridade Nacional de Proteção Civil e 

a Agência Portuguesa do Ambiente).

variação da temperatura acréscimo nº incêndios acréscimo na área ardida

+ 1 ºC 27 % 269 %

+ 2 ºC 53 % 538 %

+ 3 ºC 80 % 807 %

tAbELA i ‑ Variação do número de incêndios e área ardida em função da temperatura para 
o intervalo de junho a setembro (ENAAC, 2012).

Table I - Variation in the number of fires and burned area according to the temperature over 
the period June to September (ENAAC, 2012).

Fonte: Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas.
Source: National Strategy for Climate Change Adaptation.

Precipitação desvio de Precipitação desvio de ocorrências

Normal 0 % 0 %

Cenário 1 + 10 % + 16 %

Cenário 2 + 15 % + 25 %

tAbELA ii ‑ Tendências potenciais de desvios de precipitação e do número de ocorrências 
face aos cenários analisados (ENAAC, 2012,9).

Table II - Potential precipitation deviation trends and number of occurrences in relation to the 
examined scenarios (ENAAC, 2012, 9).

Fonte: Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas.
Source: National Strategy for Climate Change Adaptation.
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Metodologia

A metodologia seguida no presente estudo compreendeu cinco fase: (i) a ela-

boração de um inquérito onde se colocaram questões relativas à atuação dos mu-

nicípios face às alterações climáticas e sobre os possíveis impactos (danos) das 

alterações climáticas nos concelhos; (ii) disponibilização do inquérito pela As-

sociação Nacional de Municípios a todos os municípios; (iii) preenchimento do 

inquérito na plataforma do Google; (iv) tratamento dos inquéritos e resultados; 

(v) conclusões.  

 Foram elaboradas vinte questões (Anexo I) que foram agrupadas do seguinte 

modo:  As quatro primeiras questões são uma caracterização do município, em que 

se questiona o inquirido sobre a existência de um Serviço Municipal de Proteção 

Civil e se existe alguma preocupação da câmara municipal face às alterações climáti-

cas. Estas questões têm como principal objetivo entender se as câmaras municipais 

e os respetivos Serviços Municipais de Proteção Civil encaram a temática das altera-

ções climáticas como um problema de proteção civil e qual o grau de relevância que 

atribuem a esta problemática;

•	 As questões cinco e seis abordam os riscos associados às alterações climáticas 

e os seus possíveis impactos no município e pretende-se entender se as câ-

maras municipais conhecem estes riscos;

•	 A sétima, oitava e nona questões, inquirem a existência de estudos sobre 

os riscos associados às alterações climáticas e se estes são considerados no 

planeamento municipal (Plano Diretor Municipal, Planos de Urbanização, 

Planos de Pormenor e Plano Municipal de Emergência) de acordo com 

legislação existente (e.g. Ministério do Ambiente, Ordenamento do Terri-

tório e Energia 2015);

•	 As duas questões seguintes (dez e onze) relacionam-se com dois dos ob-

jetivos do projeto ClimAdapt (http://climadapt-local.pt) e questionam a 

existência de Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáti-

cas (EMAAC) e de técnicos nos municípios com formação em adaptação 

às alterações climáticas. Estas duas questões têm dois objetivos distintos, 

o primeiro é verificar se os vinte e seis municípios integrados no projeto 
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ClimAdapt cumprem duas das principais metas (formação de técnicos e 

elaboração de EMAAC’s) a que se comprometeram ao serem incluídos no 

programa, e se os restantes municípios atuaram neste âmbito, apesar de não 

estarem incluídos no projeto;

•	 As questões doze e treze dizem respeito à informação pública. Estas auscul-

tam o inquirido se foram postas em prática ações de informação à popula-

ção relativas às alterações climáticas, sobre os riscos presentes no município 

e de que forma foi realizada esta informação pública;

•	 Com as cinco perguntas seguintes (catorze, quinze, dezasseis, dezassete e de-

zoito) pretende-se saber se as autarquias têm medidas de mitigação e adap-

tação às alterações climáticas já implementadas ou planeadas, e de que na-

turezas são essas medidas (ex. Ordenamento do território, Gestão florestal, 

Proteção dos recursos hídricos, Reforço de meios humanos e materiais para 

o socorro e emergência);

•	 As duas últimas questões (dezanove e vinte) relacionam-se com a comunica-

ção e coordenação entre os níveis local e central. Pretendem-se identificar os 

organismos (ou o organismo) da administração central ou regional que têm 

informado as câmaras municipais sobre a temática das alterações climáticas. 

O inquérito elaborado teve como público-alvo as duzentas e setenta e oito câ-

maras municipais de Portugal Continental, pois as ilhas apresentam especificidades 

climáticas que não foram considerados na presente análise. No entanto e porque 

o inquérito foi distribuído aos municípios pela Associação Nacional dos Municí-

pios Portugueses (ANMP), foram recebidas respostas de alguns (Câmara de Lobos, 

Horta, Lagoa, Corvo, Nordeste e Vila do Porto) municípios dos arquipélagos da 

Madeira e Açores, que foram introduzidos nos resultados.

Utilizou-se a aplicação - Google Forms para se operacionalizar o inquérito junto 

dos municípios e utilizaram-se os estilos de resposta -resposta múltipla para doze 

das vinte questões do inquérito e o estilo - caixas de verificação para sete questões 

(onde o inquirido pode selecionar mais do que uma resposta). Para a primeira ques-

tão optou-se pelo estilo - resposta escrita porque é utilizada na identificação do mu-

nicípio. Para a elaboração dos gráficos e tabelas foi utilizado o software informático 

IBM SPSS Statistics 20 e para a elaboração de mapas foi o ESRI ArcGis 10.
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Resultados

Foram obtidas cento e cinquenta e nove respostas, mas seis foram consideradas 

nulas por falta de identificação do município respondente. Na fig. 1 identificam-se 

os municípios que responderam ao inquérito. Apesar do inquérito ter sido disponi-

bilizado pela ANMP, 57 % dos municípios que responderamao inquérito.  

fig. 1 ‑ Distribuição Geográfica dos municípios 
de Portugal Continental que responderam ao 
inquérito elaborado (Fonte de dados: CAOP e 

ESRI Datum 73, Lisboa Hayford Gauss IGeoE). 
Fig. 1 - Geographic distribution of mainland 
Portugal municipalities that responded to the 

survey (Source data: CAOP e ESRI Datum 73, 
Lisboa Hayford Gauss IGeoE). 
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Fig. 1 – Geographic distribution of the municipalities from Portugal that responded to the survey (Source data: CAOP e ESRI Datum 

73, Lisboa Hayford Gauss IGeoE).  
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responderam negativamente (Castelo de Paiva, Vila Viçosa, Borba, S. Pedro do Sul 

e Nordeste na ilha de São Miguel nos Açores).
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A quarta questão solicitou ao respondente um grau de relevância da temática 

das alterações climáticas no município. Foram apresentadas quatro opções de re-

posta (sem relevância, pouco relevante, relevante mas não prioritário e prioritário). 

Como se verifica mais de 90 % dos municípios atribuem importância à temática das 

alterações climáticas (fig. 2). No entanto, deste conjunto apenas 26 % (do total dos 

inquiridos que têm SMPC) considera esta temática prioritária. 

fig. 2 ‑ Graus de relevância (percentagens) atribuídos pelos municípios à temática das 
alterações climáticas.

Fig. 2 - Degree of relevance (percentage) assigned to climate change issues by municipalities.

Na quinta questão o respondente é inquirido sobre quais os riscos associados às 

alterações climáticas que podem causar impactos no espaço geográfico do municí-

pio, e existia a possibilidade de os municípios selecionarem várias respostas. Foram 

incluídos nas possíveis respostas as ondas de calor, ondas de frio, incêndios flores-

tais, inundações e foi dada a possibilidade ao respondente de indicar outros riscos 

(fig. 3). Observou-se que os incêndios florestais foram o risco que os municípios 

consideram vir a causar mais impactos. 
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fig. 3 ‑ Resultados da questão número 5: Quais são os principais riscos associados às 
alterações climáticas no município?

Fig. 3 - Question 5 results: What are the main risks associated with climate change in 
the municipality?

Os resultados da sexta questão mostram que as maiores preocupações dos mu-

nicípios residem no aumento do número de incêndios e da área ardida, nas inunda-

ções e no abastecimento de água às populações. Os respondentes que selecionaram 

a opção “outros”, indicaram maioritariamente a seca como um dos principais riscos.

A sétima questão é de especial importância já que em vários estudos e documen-

tos referentes a previsões ou projeções são referidas as suas incertezas. A existência de 

estudos a diferentes níveis é crucial para se minimizarem as incertezas das previsões 

de modo a estas poderem ser utilizadas como base credível na aprovação de medi-

das de adaptação às alterações climáticas. De um total de cento e cinquenta e dois 

respondentes, apenas 17 % referiram possuir estudos ao nível municipal (fig. 4). 

A oitava questão só foi analisada para os municípios que indicaram a exis-

tência de estudos na questão anterior, pelo que vinte e seis foram analisados. De 

um total de vinte e seis respostas, dez indicaram que os estudos de impactos têm 

muita influência no planeamento municipal, onze indicaram alguma influência e 

cinco sem influência.

Ainda no âmbito do planeamento, a nona questão do inquérito pretende aferir 

se os impactos das alterações climáticas têm influência nas políticas de prevenção 
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fig. 4 ‑ Resultados da questão número 7: Existem estudos sobre possíveis impactos das 
alterações climáticas no concelho?

Fig. 4 - Question 7 results: Are there any studies on possible impacts of climate change 
on the municipality?

fig. 5 ‑ Resultados da questão número 9: As políticas de prevenção e ordenamento do 
território levadas a cabo pela câmara municipal têm em conta as alterações climáticas e os 

seus impactos?
Fig. 5 - Question 9 results: Do the land use planning and prevention policies implemented by 

the city council take climate change and its impacts into account?

e ordenamento do território. Do conjunto dos inquiridos, 67 % dos municípios 

responderam positivamente a esta questão.

33%

67%

Não Sim

83%

17%

Não Sim
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O projeto ClimAdapt, tem dois principais objetivos: elaborar vinte e seis EMAAC 

e formar cinquenta e dois técnicos municipais em Adaptação às Alterações Climáticas. 

As próximas duas questões pretendem avaliar os seguintes aspetos: (i) inquirir os mu-

nicípios sobre a existência de um plano estratégico para implementação de medidas de 

adaptação às alterações climáticas (décima pergunta); (ii) auscultar a existência de téc-

nicos com formação em adaptação às alterações climáticas (décima primeira pergunta).

Os resultados da questão número dez indicam que apenas 7 % dos municípios 

apresentam Planos Estratégicos de Adaptação às Alterações Climáticas para imple-

mentação de medidas de adaptação às alterações climáticas e 18 % ainda têm esses 

planos em elaboração (fig. 6). 

fig. 6 ‑ Resultados da questão número 10: Existe um plano estratégico para implementação 
de medidas de adaptação às alterações climáticas?

Fig. 6 - Question 10 results: Is there a strategic plan for implementing climate change adapta-
tion measures?

Relativamente à existência de profissionais com formação, referente à questão 

número onze, verificou-se que cerca de 33 % dos municípios que responderam a 

esta questão já possuem técnicos com formação específica. 

Além da formação dos técnicos das autarquias, é também importante passar al-

guma informação à população. A divulgação dos impactos das alterações climáticas é 

uma excelente forma de consciencializar a população para os problemas ambientais.
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Os resultados da décima segunda questão mostram que, de um total de cento 

e cinquenta municípios respondentes, cerca de 29 % afirmam que foi distribuída 

informação à população (fig. 7). 

fig. 7 ‑ Resultados da questão número 12: Foi fornecida informação à população sobre os 
possíveis impactos das alterações climáticas?

Fig. 7 - Question 12 results: Have the public been given information on the possible impacts of 
climate change?

Relativamente à forma utilizada na divulgação da informação apenas se conside-

ram as respostas dos quarenta e três municípios que responderam afirmativamente 

à questão anterior. Os municípios podiam selecionar várias respostas simultanea-

mente. Os flyers e as publicações online são os meios preferidos das autarquias na 

divulgação de informação. Foram também utilizados o contato direto, os jornais e 

rádios locais para divulgar informação.

A partir da décima quarta questão deste inquérito, pretende-se estudar o tipo de 

medidas já aplicadas e a aplicar pelos municípios. Com a questão catorze pretende-

-se identificar em que tipo de medidas deve assentar a adaptação municipal.

Os resultados apontam para que os municípios tenham preferência por medidas 

no âmbito do ordenamento do território (cento e vinte e sete respostas), gestão 

florestal (cento e seis respostas) e proteção dos recursos hídricos (noventa e cinco 

respostas), fig. 8. A resposta à necessidade do reforço de meios humanos e materiais 
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para o socorro e emergência foi selecionada sessenta e uma vezes. Este fato que pode 

estar associado à falta de estudos de impactos nas ocorrências de nível municipal, 

ou os municípios terem a noção de que o incremento em meios não resolverá os 

problemas relacionados com as alterações climáticas. As grandes maiorias dos estu-

dos sobre esta temática focam-se muito nos impactos que as alterações climáticas 

têm no ambiente e não no número de ocorrências de proteção civil. A promoção 

da análise dos impactos das alterações climáticas no número de ocorrências a nível 

municipal poderia dar às autarquias uma nova perceção sobre os riscos associados às 

alterações climáticas e à necessidade de reforço de meios no município. 

fig. 8 ‑ Resultados da questão número 14: A adaptação municipal às alterações climáticas 
deverá assentar essencialmente em?

Fig. 8 - Question 14 results: What should municipal adaptation to climate change essentially 
be based on?

Na questão quinze é pedido aos municípios que refiram se já implementaram 

medidas de adaptação e/ou mitigação face às alterações climáticas. Verifica-se que 

num total de cento e quarenta e sete respostas, sessenta e cinco afirmam que já im-

plementaram medidas deste tipo.

No seguimento da questão anterior é importante aferir qual a tipologia das 

medidas implementadas pelos sessenta e cinco municípios que responderam afir-

mativamente à questão número quinze.
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A décima sexta questão apresenta como hipóteses de resposta quatro tipos de 

medidas: construção e reforço de infraestruturas; gestão e prevenção florestal; refor-

ço de meios humanos e materiais para o socorro e emergência; proteção dos recursos 

hídricos e outras. Foi dada a possibilidade aos municípios de selecionarem várias 

respostas em simultâneo.

Verifica-se que a gestão e prevenção florestal se destaca em relação às restantes 

tipologias de medidas (fig. 9), certamente porque os incêndios florestais ocorrem 

com mais frequência.

Estes resultados podem também estar associados às respostas da quinta questão 

do presente inquérito, em que os inquiridos selecionaram como um dos principais 

impactos das alterações climáticas, os incêndios florestais.

fig. 9 ‑ Resultados da questão número 16: Que tipo de medidas foram implementadas 
no município?

Fig. 9 - Question 16 results: What type of measures have been implemented in the municipality?

A questão dezassete questiona os municípios se estão planeadas medidas de 

adaptação e/ou mitigação face às alterações climáticas e é semelhante à décima 

quinta, que inquiria se já foram implementadas medidas de adaptação/mitigação. 

Os resultados desta questão apresentam semelhanças com a décima quinta questão 

do inquérito, Tabela III. De cento e quarenta e cinco municípios, sessenta e nove 

afirmam estarem planeadas medidas de adaptação e/ou mitigação face às alterações 
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climáticas. Na questão quinze, sessenta e cinco afirmam já terem sido implementa-

das medidas de adaptação e/ou mitigação neste âmbito.  

frequência Percentagem (%)

Não 76 52,4

Sim 69 47,6

Total 145 100,0

tAbELA iii ‑ Resultados da questão número 17: Estão planeadas medidas de adaptação e/
ou mitigação face às alterações climáticas?

Table III - Question 17 results: Are climate change adaptation and/or mitigation 
measures planned?

As respostas obtidas nas questões dezassete e quinze são muito semelhantes pelo 

que se procedeu a uma análise mais pormenorizada dos dados adquiridos nos in-

quéritos. Verificou-se que os municípios que têm planeado medidas de adaptação/

mitigação são os mesmos que já implementaram algumas medidas. Como já foi 

referido anteriormente neste trabalho, a falta de estudos de impactos de nível re-

gional e/ou local pode inibir as autarquias e os seus decisores a não implementar ou 

planear medidas de adaptação e/ou mitigação.

A décima oitava pergunta, tal como a décima sexta questão, solicita aos muni-

cípios quais as tipologias das medidas de adaptação/mitigação que estão planeadas 

para o município. As respostas nas duas questões são muito semelhantes, destacan-

do-se a gestão e a prevenção florestal em comparação com as restantes.

A inexistência de estudos relativos às alterações climáticas e a proteção civil não permi-

tiu a comparação dos resultados obtidos na presente investigação com outras publicações.

Conclusões

Apesar do inquérito ter sido disponibilizado pela ANMP houve 57 % dos mu-

nicípios que não responderam, o que poderá revelar uma falta de interesse por esta 

temática para mais de metade dos municípios portugueses.
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Os resultados da quarta questão permite-nos concluir-se que existe uma preo-

cupação das câmaras municipais no que diz respeito às alterações climáticas, mas a 

maioria das autarquias não as consideram como uma prioridade setorial. Cerca de 

sessenta e cinco câmaras municipais já adotaram medidas de adaptação/mitigação 

face aos impactos das alterações climáticas e sessenta e nove planeiam fazê-lo. 

O risco que os municípios consideram mais suscetível de criar mais impactos 

em função das alterações climáticas são os incêndios florestais.

A ausência de estudos sobre os impactos das alterações climáticas a nível local 

poderá ter influência nas decisões políticas e na atitude da população em geral face 

a esta problemática e poderá condicionar a tomada de decisão sobre a implemen-

tação de medidas preventivas. Será necessário incentivar a comunidade científica 

e autarquias a promover este tipo de estudos a nível local que podem promover a 

implementação de medidas que possam ter um impacto significativo.

No âmbito do planeamento municipal, a nona questão do presente inquérito 

pretende aferir se os impactos das alterações climáticas têm influência nas políticas 

de prevenção e ordenamento do território, cento e três municípios responderam 

positivamente a esta questão, o que demonstra uma atitude pró-ativa das autarquias 

sobre este tema, apesar de os estudos de impactos de nível local serem escassos.  

A existência de planos estratégicos a nível municipal ainda não é uma realidade 

para a maioria dos municípios inquiridos. É de realçar que a inexistência de estudos 

de impactos pode inibir a criação de planos neste âmbito. A falta de conhecimento 

técnico e científico sobre os impactos das alterações climáticas pode dificultar a 

implementação de medidas de adaptação estruturais e não estruturais (Planos Es-

tratégicos de Adaptação às Alterações Climáticas).

Por outro lado, o facto de 33 % dos municípios terem técnicos com formação 

específica nas alterações climáticas pode significar que esta temática poderá começar 

a ter uma maior importância no planeamento e ação municipal. A formação de 

mais técnicos e a partilha de experiências pode também influenciar positivamente a 

implementação de medidas ou planos.

A fraca informação pública prestada pelos municípios sobre as alterações climá-

ticas (70 % das câmaras municipais não o fez) pode ser melhorada com as novas tec-

nologias. As organizações ambientais (p.e. Quercus, World Wildlife Fund) presentes 
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em Portugal poderiam ter um papel mais ativo e presente junto da população. Uma 

aproximação entre as autarquias e este tipo de organizações pode facilitar a divulga-

ção e transmissão de informação.

Verifica-se que a gestão e prevenção florestal se destaca em relação às restantes tipolo-

gias de medidas, certamente porque os incêndios florestais ocorrem com mais frequência.  

Os municípios portugueses não abordam de igual forma as alterações climáti-

cas. A seca, fenómeno mais lento e controlável, não merece destaque, parecendo 

ser subvalorizado em termos de impactos futuros. O aumento destes perigos, em 

número e magnitude, sem que exista uma redução de vulnerabilidades, terá como 

consequência o aumento progressivo do número de mortos, feridos, desalojados e 

impactos económicos. 

Os municípios que implementaram políticas de adaptação são os que pensam 

implementar outras. Deverão ser pensadas estratégias com vista ao envolvimento de 

novos municípios na adaptação às alterações climáticas.
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anexo i ‑ inquérito realizado aos Municípios de Portugal continental.

Este inquérito enquadra-se na Dissertação de Mestrado: ”As Alterações Climá-

ticas e a Proteção Civil” no âmbito do Mestrado em Riscos e Proteção Civil do 

Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa.

Os seus principais objetivos consistem em Identificar os principais riscos e im-

pactos das alterações climáticas em Portugal Continental e entender a perceção e 

atuação das Câmaras Municipais e dos respetivos Serviços Municipais de Civil neste 

mesmo âmbito.

Não existem respostas boas ou más, certas ou erradas. Pede-se apenas sincerida-

de para que o resultado deste estudo seja fidedigno.

A realização deste inquérito tem uma duração prevista de dez minutos.

Muito obrigado pela sua colaboração!

1. Município

2. o município possui um serviço Municipal de Proteção civil?

(Caso a resposta seja ”Não”, ignore a pergunta 3)

o Sim

o Não

3. o serviço Municipal de Proteção civil está ciente dos riscos associados às alterações 
climáticas?

o Sim

o Não

4.  as alterações climáticas são uma preocupação para a câmara municipal?

o Sem relevância

o Pouco relevante

o Relevante mas não prioritário

o Prioritário
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5. Quais são os principais riscos associados às alterações climáticas no município?

o Ondas de calor

o Ondas de frio

o Incêndios florestais

o Inundações

o Outros:_____________

6.  Quais os principais impactos que poderão estar associados às alterações climáticas no 
município?

o Aumento do número de incêndios

o Aumento de área ardida

o Aumento do número de inundações

o Insuficiências no abastecimento de água às populações

o Aumento de desalojados

o Aumento de ferido

o Aumento do número de mortos

o Outros:____________

7. existem estudos sobre possíveis impactos das alterações climáticas no concelho?

(Caso a resposta seja ”Não”, ignore a pergunta 8)

o Sim

o Não

8. os estudos referidos na pergunta 7 têm influência na aprovação de planos municipais 
(Plano diretor Municipal, Planos de urbanização, Planos de Pormenor e Plano Muni‑
cipal de emergência)?

o Sem influência

o Pouca influência

o Alguma influência

o Muita influência



152

9. as políticas de prevenção e ordenamento do território levadas a cabo pela câmara mu‑
nicipal têm em conta as alterações climáticas e os seus impactos?

o Sim

o Não

10. existe um plano estratégico para implementação de medidas de adaptação às alterações 
climáticas?

o sim

o não

o em elaboração

11. existem técnicos na câmara municipal com formação em adaptação às alterações cli‑
máticas?

o Sim

o Não

12. foi fornecida informação à população sobre os possíveis impactos das alterações cli‑
máticas?

(caso a resposta seja ”não”, ignore a pergunta 13)

o Sim

o Não

13. de que forma foi distribuída a informação à população?

o Panfletos

o Contacto direto

o Publicação Online

o Rádio Local

o Jornal Local

o Outra: _______________
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14.  a adaptação municipal às alterações climáticas deverá assentar essencialmente em:

o Ordenamento do território

o Gestão Florestal

o Proteção dos recursos hídricos

o Reforço de meios humanos e materiais para o socorro e emergência

o Outra: _______________

15.  foram implementadas medidas de adaptação e/ou mitigação face às alterações climá‑
ticas? 

(caso a resposta seja ”não”, ignore a pergunta 16)

o Sim

o Não

16. Que tipo de medidas foram implementadas no município?

o Construção e reforço de infraestruturas

o Gestão e prevenção florestal

o Reforço de meios humanos e materiais para o socorro e emergência

o Proteção dos recursos hídricos

o Outras: _______________

17. estão planeadas medidas de adaptação e/ou mitigação face às alterações climáticas? 

(caso a resposta seja ”não”, ignore a pergunta 18)

o Sim

o Não

18. Que tipo de medidas estão planeadas para o município?

o Construção e reforço de infraestruturas

o Gestão e prevenção florestal

o Reforço de meios humanos e materiais para o socorro e emergência
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o Proteção dos recursos hídricos

o Outras: _______________

19. Quais são os organismos (ou o organismo) da administração central ou regional que 
tem informado a câmara municipal sobre a temática das alterações climáticas?

o Ministério da Administração Interna

o Agência Portuguesa do Ambiente

o Autoridade Nacional de Proteção Civil

o CCDR

o Associação Nacional de Municípios

o Nenhum

o Outras: _______________

20. existe articulação da câmara municipal com o cdos/anPc nesta matéria?

o Sim

o Não

Se considerar pertinente pode inserir neste espaço qualquer comentário relacionado com este inquérito:
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Revisitando aqueles que foram os resultados dos trabalhos de investigação apre-

sentados na obra “Pluralidade na diversidade dos riscos”, pode-se concluir que os 

investigadores e os profissionais ligados à área dos riscos, estão cada vez mais cons-

cientes para a crescente complexidade dos territórios, tanto do ponto de vista físico, 

como do ponto de vista humano. Já Luciano Lourenço (2015), na senda da discus-

são sobre a dimensão do pragmatismo e do risco1, referia:

“Por isso, se, como parece, o objetivo de muitos estudos for a mitigação 

do risco, então teremos de ser pragmáticos e considerar não só a fase da 

pré-catástrofe (…) que naturalmente deverá ser de preparação, prevenção 

e previsão, mas também deverá ser tido em linha de conta o “durante”, 

correspondente à fase de socorro (…) [e] a fase de pós-catástrofe, durante 

a qual será necessário reconstruir a área afetada” (Lourenço, 2015, p. 5).

No fundo, a multiplicidade de situações quotidianas, leva a que de devam re-

equacionar procedimentos, assim como restruturar cenários de atuação. Um dos 

campos a repensar será o da dimensão formativa, com a atualização dos conteúdos 

e da prática letiva, assim como da cooperação entre entidades ligadas aos riscos e 

à proteção civil, no sentido de congregar esforços e criar sinergias, que permitam 

respostas mais rápidas e eficazes.

Além disso, é fundamental estar alerta e alertar para as alterações ambientais. 

Nesta obra, chama-se a atenção para o fato de, por exemplo, as alterações dos níveis 

de pluviosidade em determinadas regiões, poderem contribuir para significativas 

1 Lourenço, L. (2015). Risco, perigo e crise: pragmatismo e contextualização. In Siqueira, A., Valêncio, 
N., Siena, M. e Malagoli, M.A., Riscos de desastres relacionados à água. São Paulo: RiMa Editora.

https://orcid.org/0000-0003-3927-0748
https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=


alterações dos sistemas económicos e produtivos, criando fragilidades sociais ten-

dencialmente estruturais. Por outro lado, é necessário alertar os governos locais para 

situações de perigosidade ligadas a fenómenos excepcionai de diferente escala de 

afetação, quer no que diz respeito aos de rápida atuação (exemplo de precipitação 

intensa), como os de lenta progressão (por exemplo, o caso dos períodos de seca). 

Neste contexto, também é necessário alertar para a dimensão do ordenamento do 

território, e da forma como a construção habitacional e funcional pode gerar situa-

ções de perigo iminente em situação de risco natural. 

Chamar a atenção para estas e outras situações, parece ser uma preocupação 

constante em todos os estudos apresentados nesta obra e, em geral, para toda a co-

munidade académica. Comunicar ciência, transpor o fosso que muitas vezes existe 

entre os cientistas e a comunidade civil, transferir o conhecimento, nem sempre é 

uma tarefa fácil e óbvia. Mas é necessária e cada vez mais urgente, para que os estu-

dos científicos possam ser de/sobre/para a sociedade. 

Nesta lógica, sugere-se uma possibilidade de comunicação através da música, 

seja como mecanismo de catarse para os afetados (por exemplo, por stress pós-

-traumático), seja por canal de divulgação de práticas e de comportamentos a adotar 

(por exemplo, em campanhas de prevenção). Além disso, o contexto escolar edu-

cativo, também virá reforçar esta perspetiva através da psicoeducação, educando e 

difundindo conhecimento para a população escolar e para a sociedade em geral.

Mas haverá mais para fazer no campo dos riscos. Esperamos, pois, que os estudos 

cindínicos possam vir a ganhar um destaque cada vez mais evidente no quotidiano, 

continuando sempre na senda da prevenção, mitigação e promoção da segurança e 

do bem-estar das populações, sobretudo dos mais vulneráveis.
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A “Pluralidade na diversidade de riscos” é uma obra composta por 
um conjunto de onze capítulos, cujos autores procuraram refletir 
aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de 
risco, centradas na dimensão da avaliação, do aperfeiçoamento, da 
previsão e da mudança de paradigmas. Os trabalhos apresentados 
derivam da investigação científica realizada na área da formação, 
do clima e da sensação térmica, do ambiente e da psique. A partir 
da análise da diversidade fatual, pretende-se contribuir para 
aprimorar as respostas através da mitigação das falhas e de novas 
possíveis soluções.

É neste contexto territorial cada vez mais complexo, que urge 
olhar para a os riscos de forma plural e diversa, para que os 
estudos cindínicos possam manter o seu caráter inovador e 
utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em 
momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das 
populações afetadas.
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