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Estudando o passado mas especialmente visando o futuro, a Região
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As medidas estruturais e não estruturais que foram implementadas,
associadas a uma forte disseminação de uma cultura de proteção
civil por toda a população, as quais devem continuar a nortear
a política regional naquilo a que diz respeito à proteção das
populações e dos seus bens, tornam certamente a Madeira, uma
Região mais Resiliente.
Foi sob o lema MADEIRA REGIÃO RESILIENTE que se pretendeu
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refletir sobre o que fazer em caso de catástrofes provocadas pela
manifestação de riscos e, em particular, de aluviões, aprendendo
com o passado para melhor preparar o futuro.
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p r e f á ci o

A dimensão insular do Arquipélago da Madeira, a que se junta o seu afastamento
do Continente e o seu território de orografia acidentada, associada a uma pressão
urbana considerável e sujeita a eventos meteorológicos excecionais, potenciados
pelas alterações climáticas, obriga a dotar a Região Autónoma de Madeira de meios
de primeira e segunda intervenção capazes de oferecer uma resposta imediata às
populações, quando expostas às adversidades do clima e das suas consequências
sobre o território, bem como a sustentar as operações ao longo do tempo.
Este isolamento atlântico, moldou de uma forma muito significativa o
carácter dos Madeirenses, a forma de ocupação do território e a perceção sobre o
mesmo. São muitas as catástrofes registadas que assolaram a Região desde o seu
povoamento, no século XVI, ceifando vidas e destruindo bens. Essa quase rotina,
é intrínseca na maneira de ser e de estar do “ilhéu”, que, por um lado, respeita
e teme a Natureza, mas, por outro, lhe confere a força e a interajuda necessárias
para enfrentar as adversidades e se reerguer sempre e novamente, quando sujeito
a estas recorrentes vicissitudes.
Nesse contexto e “roubando-o” aos princípios da Física, surge o conceito de
Resiliência, que em muito caracteriza a atitude do Madeirense, no seu modo de
vida, de como moldou o seu território, tão belo como agreste, e resiste e volta a
moldá-lo sempre que uma nova catástrofe natural se abate sobre si, a sua família e
os seus bens.
Assim, para a salvaguarda de todos é fundamental determos profissionais
bem capacitados e apetrechados para uma resposta eficaz e adequada às inúmeras
situações de emergência e de socorro, com que se deparam no teatro de operações,
mas essencialmente acresce a premente necessidade da difusão de uma cultura de
proteção civil junto de toda a sociedade civil.
Cada um de nós é, de per si, um agente de proteção civil. Para este efeito
contribui o fomento de uma permanente comunicação entre as instituições
responsáveis pela resposta ao socorro e à emergência, recorrendo a todos os meios
que temos ao nosso alcance a fim de fazer chegar a informação à população, seja
ela residente ou visitante. Visando este largo objetivo tem sido necessário adequar
7

a comunicação a todas as faixas etárias, pelo que se recorre a jornais e TV; jogos
de realidade virtual; sistemas de aviso, através de SMS; desenvolvimento de App’s;
simpósios e reuniões, etc.
É com esta missão ampla de comunicar o esforço efetuados por todos
os madeirenses em moldar a Região e resistir aos episódios disruptivos que
nesta ciclicamente emergem, que surge o interesse de, em parceria com a
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, promover um
encontro sobre a Resiliência da Região.
Passada uma década sobre a última grande aluvião que assolou a Ilha da Madeira,
importa promover um debate alargado entre a Ciência e a Tecnologia, a Academia
e a Comunidade Educativa, os profissionais de Proteção Civil e a Sociedade Civil.
Cada um terá certamente a sua visão sobre o tema, pois todos os que viveram
situações de catástrofe têm uma história para contar.
Aprender com o passado, compreender as medidas estruturais e não estruturais
que foram implementadas, são formas de consolidar atitudes futuras e que tornarão
a Região Autónoma da Madeira, uma Região mais Resiliente.
José Miguel da Silva Branco
Vogal do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
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Madeira Singular

RESILIÊNCIA E GESTÃO DO RISCO
RE S I L I E N C E A N D R I S K MA N AGEME N T

António Betâmio de Almeida
Professor Catedrático Jubilado do Instituto Superior Técnico (Portugal)
ORCID: 0000-0003-2614-1234
betamio.almeida@ist.utl.pt

Resumo: O autor teve o privilégio de participar no XIII Encontro Nacional de Riscos
que se realizou na cidade do Funchal em Fevereiro de 2020 sob a designação
genérica de “Madeira Região Resiliente”. O presente texto é um resumo
da sua apresentação com o título “Resiliência e Gestão do Risco” a qual
incidiu nos seguintes tópicos: Etimologia e divulgação do termo resiliência;
Definição e conceptualização de uma métrica de resiliência; e Resiliência e
Gestão do Risco.
Palavras‑chave: Resiliência, risco, vulnerabilidade, recuperação.

Abstract: The author had the privilege of participating in the XIII Encontro Nacional
de Riscos [13th National Risk Meeting] that took place in Funchal in
February 2020 under the generic name, Madeira Resilient Region. This text
is a summary of the presentation Resilience and Risk Management which
focused on the following topics: Etymology and dissemination of the term
‘resilience’; Definition and conceptualization of a resilience metric; and
Resilience and Risk Management.
Keywords: Resilience, risk, vulnerability, recovery.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54942-9-3_9_3

Introdução

O conceito de resiliência é muito recente no contexto da gestão de riscos
e de catástrofes e está associado às fases de reabilitação e de recuperação1 No
entanto, a palavra “resiliência”, de origem Latina (RESILIENS, particípio
passado de RESILIRE, “ricochetear, pular de volta”, de RE, “para trás”, mais
SALIRE, “pular”) foi utilizada por autores clássicos célebres (Séneca, Plínio,
Ovídio ou Cícero). O termo “Resiliência” foi sendo sucessivamente utilizado
em diferentes contextos (Alexander, 2013):
•

No Método Científico (com Francis Bacon, em 1625);

•

Na Mecânica dos Materiais (com William Rankine, desde 1867);

•

Nas Ciências Sociais, como a Psicologia, a Antropologia (séc. XIX- XX);

•

Nas Ciências Ambientais, como a Ecologia (com Stanley Holling, desde 1973);

•

Na gestão de Empresas (séc. XX- XXI);

•

Na adaptação à mudança climática e na gestão de catástrofes (séc. XX-XXI).

A bibliografia sobre a aplicação do termo na ecologia e gestão de riscos e
de catástrofes é actualmente muito vasta. Referem-se, a título de exemplo, as
seguintes publicações escolhidas no âmbito do presente texto:
•

Tsionis, G. (2014). Seismic resilience concept, metrics and integration with
other hazards, European Commission.

•

ANPC (2016). Cidades Resilientes em Portugal. Plataforma Nacional para
a Redução do Risco de Catástrofes.

•

Velez, F. e Lourenço, L. (2017). Resiliência, População e Território:
Contributo Conceptual para a terminologia dos Riscos, Territorium,
n.º 24, 5-13.

•

Linkou, I. e Palma Oliveira, J. M. (editores, 2017). Resilience and Risk.
NATO Science for Peace and Security Programme.

1

Em Almeida, A. B. (2011). Incertezas e Riscos. Conceptualização Operacional. (edição APRHEsfera do Caos), o termo resiliência só ocorre num esquema geral associado à fase de recuperação
(fig. 3.4, p .72).
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O conceito de resiliência tem muitas definições2 nas diferentes áreas mas
tende a ser aplicado no caso de um sistema, natural, humano ou técnico ser
sujeito a um choque, uma perturbação significativa, que provoque uma disrupção e danos ou efeitos negativos e portanto um desequilíbrio na respectiva
estrutura física, social e ambiental.
A frequente utilização do termo não corresponde à existência ou descoberta
de uma nova teoria operacional geral. Frequentemente o termo é aplicado como
uma mera analogia. Mas a resiliência pode também ser encarada como uma característica ou propriedade atingida (ou “construída”) e efectivamente existente
antes de um evento (e.g. “uma comunidade resiliente” ou “uma cidade resiliente”) ou ser um processo que se manifesta após um evento e que depende de um
conjunto de condições operacionais e de acção podendo então ser considerada
como um comportamento potencial e só identificado ou avaliado após um evento.
Regra geral, a resiliência tem um carácter multidimensional, nomeadamente
no contexto da gestão pós-catástrofes, e envolve um conjunto de aspectos inter-relacionados. Neste contexto do risco podemos considerar a seguinte definição:
A Resiliência é definida como a capacidade de recuperar o nível de
Funcionalidade e de Benefício Social de um Sistema, Comunidade ou Sociedade
após a ocorrência de um evento.
Um sistema pode ser uma região, uma cidade, uma infra-estrutura física ou
um sistema ambiental, entre outros. A recuperação do nível de funcionalidade
ou de operacionalidade, após um evento disruptivo, constitui uma resposta
característica das sociedades desenvolvidas contemporâneas. Recuperar a situação inicial ou obter um sistema em melhores condições de funcionalidade é
um objectivo político após uma catástrofe.
A quantificação da resiliência através de métricas simplificadas ou não é
um procedimento adequado como instrumento de aferição de eficácias mas
também uma contribuição para consolidar o conceito tornando-o mais credível
e evitando que seja só um termo muito actual mas sem substância concreta.

2 Uma boa introdução às diferentes definições associadas à resiliência pode ser encontrada
em C. Wenger, 2017.
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Quantificação da Resiliência

Enquadramento

A resiliência pode ser preparada, executada e avaliada por diferentes modos
de actuação:
•

Anteriormente à ocorrência de um evento (hipotético) significativo,
com base em simulações de cenários de acções de planeamento e de
organização (ex ante);

•

Após a ocorrência de um evento (real) significativo compreendendo um
processo operacional e acções de resposta bem como uma monitorização
e avaliação adequadas (ex post).

Na avaliação das capacidades e processos de resiliência aplicados a uma determinada situação considera-se que a adopção de um método de quantificação,
ou uma métrica, pode ser adequada por diversas razões:
•

Permitir avaliar o grau de eficácia de um processo de recuperação face à
situação inicial tendo em vista melhorar procedimentos futuros;

•

Permitir a comparação entre metodologias alternativas de actuação ou de
procedimentos relativos a situações diferentes (nomeadamente sistemas,
tipos de eventos ou locais diferentes).

Convém sublinhar que uma métrica da resiliência pode ser muito útil
mas não pode incluir todos os aspectos envolvidos numa situação complexa.
Quando o sistema em causa é composto por diversos componentes físicos, sociais e ambientais a respectiva inter-relação no que respeita os efeitos ou danos
resultantes do evento e das acções de recuperação ao longo do tempo pode
ser muito complexa. Nestas situações, a aplicação de modelos de simulação e
métodos de análise avançados pode ser um auxiliar indispensável na quantificação da evolução do grau de funcionalidade dos diversos componentes em
função de medidas alternativas ou como monitorização dos efeitos das medidas
aplicadas em situações reais. Estas metodologias de análise e de quantificação
88

podem ser muito fiáveis se existirem informações ou dados adequados e se os
modelos forem bem calibrados. São em geral processos de análise exigentes,
desenvolvidos para cada situação e difíceis de serem generalizados.
Atendendo à complexidade destes modelos, a transposição de resultados entre
situações diferentes não é fácil. Quando o sistema é uma única infra-estrutura
física (e.g. uma ponte ou um sistema de distribuição de energia eléctrica) sujeita a acções instabilizadoras bem definidas (e.g. um sismo ou um tornado), a
avaliação da eficácia de medidas de recuperação alternativas, conjugadas com
medidas de mitigação dos riscos, permite a adopção de métricas simplificadas
mas relativamente eficientes.

Exemplo de métrica simplificada

A quantificação da resiliência pode ter em conta múltiplas dimensões com
interesse social que podem ser afectadas. As perdas de vidas humanas ou efeitos
na saúde pública ou pessoal constituem, em geral, aspectos considerados no
conceito de vulnerabilidade mas obviamente são muito delicados em termos
de recuperação e são analisados com base em metodologias especiais.
Uma das métricas simplificadas da resiliência baseia-se nos seguintes pressupostos:
•

Admite-se, em geral, a ocorrência de um único evento concentrado, que
pode ser composto por um conjunto de acontecimentos inter-relacionados,
como origem do processo;

•

Caracterização da funcionalidade ou operacionalidade de cada componente e do sistema por funções F(t)i com valores entre 0 e 1 consoante
o grau avaliado de operacionalidade em cada instante de análise;

•

Definição de uma função de funcionalidade ou operacionalidade total ou
composta F(t)T = F(t) do sistema total em análise com base nos graus de
funcionalidade dos respectivos componentes ou dimensões consideradas
(e.g. uma função ponderada);
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•

Em análises baseadas em cenários (ex ante) os valores da função total
F(t) podem estar associados a incertezas aleatórias ou epistémicas (incertezas no conhecimento) pelo que se justificaria a aplicação de métodos
probabilísticos. Na análise simplificada considera-se contudo que as
funções adoptadas são aproximadas e pseudo-determinísticas;

•

As dimensões de resiliência a considerar no caso de uma região atingida
por um evento (e.g. sismo, cheia, aluvião ou epidemia) podem ser, entre
outras, as seguintes:
•

Técnica ou Física, Organizacional, Institucional, Social ou Comunitária;

•

Comunicacional, Económica, Territorial, Ambiental e Política.

Com base na técnica escolhida para agregar os diferentes graus de funcionalidade associados às dimensões indicadas obter-se-á uma função equivalente
total ou composta F(t) para efeitos de análise simplificada.
•

Adopção de um parâmetro adimensional α (com valores entre 0 e 1 ou
entre 0 e 100 %):

Sendo F(0) o valor do grau de operacionalidade do sistema na situação

anterior ao evento. A evolução do parâmetro adimensional de funcionalidade ou operacionalidade é considerado, na métrica simplificada
unidimensional, como sendo o parâmetro base para a quantificação da
resiliência. A variação ao longo do tempo deste parâmetro pode caracterizar simplificadamente a situação entre o instante TIE de ocorrência
do evento e de início da redução da funcionalidade e o instante TFE de
recuperação da funcionalidade inicial (fig. 1).
Na fig. 1 representa-se de um modo esquemático o comportamento tipo
do grau de funcionalidade de um sistema em análise:
•

Antes do evento (α = 100% ou 1, segmento a));

•

No instante TIE o impacto do evento ocorre (entre o valor inicial e um

•

valor α inferior a 100% ou 1 – segmentos b) e c));

Durante a fase de recuperação (intervalo de tempo ∆T E) imediata-

mente a seguir ao segmento c) (segmento d) com valor crescente de
F(t) para um grau de operacionalidade final idêntico, superior ou
inferior ao inicial).
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Fig. 1- Variação de F(t)/F(0) com o tempo após a ocorrência de um evento.
Fig. 1- F(t)/F(0) variation with time after the occurrence of an event.

A variação de F(t)/F(0) na designada fase de recuperação será expressa por
uma curva específica de cada caso concreto (são utilizadas nas análises diversas
funções matemáticas de acordo com as características do processo). Na realidade, o evento não será, em geral, instantâneo e a resposta do sistema pode
compreender uma sucessão de fases (fig. 1):
•

Absorção e Acomodação, capacidades próprias do sistema em responder ao evento desde o início (segmento b)) até ao final da actuação e
estabilização da perda de funcionalidade (segmento c)), nomeadamente
através da organização de emergência e protecção civil. Os segmentos a)
e b) não serão, assim, nos casos reais, um segmento único vertical mas
numa análise simplificada poder-se-á admitir essa hipótese e que o início
do intervalo de tempo de recuperação coincide com o instante TIE .

•

Recuperação, processo mais ou menos rápido de recuperação da funcionalidade do sistema resultante de uma intervenção adequada (curva d)).

Quando os dados e a informação disponíveis são escassos é usual adoptar
uma análise simplificada (fig. 2) com uma variação linear entre os instantes e
(pontos B e D). O triângulo resultante ABD é designado por alguns autores
como o “triângulo da resiliência”.
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Fig. 2 - Função linear de recuperação e
triângulo de resiliência.
Fig. 2 - Linear recovery function and resilience
triangle.

Para um caso isolado poder-se-à considerar a área do diagrama (F(t)/F(0)tempo) inferior à curva de recuperação B-D, entre os instantes T IE e TFE, como
sendo uma quantificação possível de caracterizar a resiliência. Para garantir
uma métrica mais eficaz e adimensional, tem vindo a ser adoptado o seguinte
procedimento para quantificar o grau de resiliência GR1:

Sendo TCR , Tempo de Controlo da Resiliência, um instante de referência superior a T FE adoptado para a análise, e T IE o instante de início do
processo de recuperação e A a área inferior à linha da função F(t)/F(0).
O valor do denominador corresponde à área A* do rectângulo correspondente ao intervalo de tempo TCR - T IE e altura F(t)/F(0) com o valor
unitário.Ou seja,
A* = 1x (TCR - TIE)
e
GR1=A/A*
Quanto maior o valor de GR1 maior o grau de resiliência verificado para
a situação considerada.
Para análises expeditas admitindo a variação linear função de recuperação
(triângulo de resiliência), é possível obter soluções analíticas simples (fig. 3).
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Fig. 3 - Diagrama simplificado para uma métrica da resiliência.
Fig. 3 - Simplified diagram for a resilience metric.

Assim, o grau de resiliência GR2 pode ser obtido pela seguinte expressão:

sendo VM a razão entre a variação de funcionalidade ou de operacionalidade (diminuição de F(t)) decorrente do impacto do evento no sistema e o
valor inicial F(0), razão designada neste texto por Vulnerabilidade do sistema
relativamente ao evento em causa. Nesta métrica simplificada, e sendo fixado
o intervalo de Tempo de Controlo (∆TCR), o grau de resiliência depende dos
seguintes dois factores:
•

Vulnerabilidade associada ao evento (VM) que depende da resistência do
sistema e da exposição de bens ao impacto do referido evento. O valor deste
factor resulta da análise e gestão do risco (fases de antecipação e mitigação)
no caso de uma quantificação estimada antes do evento ou o valor real no
caso de uma quantificação após o evento.

•

Intervalo de tempo de recuperação (∆TRE) que depende do processo de
recuperação esperado ou realizado após o evento.
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O primeiro destes dois factores depende do tipo e intensidade do evento,
das características intrínsecas do sistema e das medidas de gestão do risco implementadas. O segundo destes factores depende da capacidade de recuperação
disponível ou efectivada.
Conclusão: é possível aplicar métricas simplificadas para caracterizar processos de resiliência e assim melhorar a eficácia dos mesmos e reduzir a área
do “triângulo de resiliência”.

Apoio à gestão de acidentes e catástrofes

A métrica da resiliência constitui um meio de avaliar ou de escolher medidas
de mitigação e de recuperação para diferentes tipos de eventos tendo em conta a
previsão de procedimentos alternativos. A expressão do grau simplificado de resiliência permite orientar a escolha de tipos de medidas. Com efeito, para cada valor
de grau de resiliência, entre 1 (resiliência máxima ou extrema) e um valor inferior,
é possível corresponder diferentes pares de valores de vulnerabilidade (perda relativa
de funcionalidade prevista ou real) e intervalo de tempo de recuperação (fig. 4).
Com efeito a expressão matemática corresponde a uma família de hipérboles
(fig. 4) podendo, assim, após ser seleccionado o grau de resiliência pretendido,
serem adoptadas diferentes tipos de medidas:
•

Valores de vulnerabilidade X e de tempo de recuperação Y simultaneamente reduzidos;

•

Valor de vulnerabilidade X reduzido e tempo de recuperação Y maior;

•

Valor de vulnerabilidade X maior e tempo de recuperação Y reduzido.

A orientação na selecção de tipos de opções possíveis exige condicionamentos
ou critérios operacionais que tornem a solução determinada. Os condicionamentos tipicamente existentes são os seguintes:
•

Recursos técnicos e organizacionais disponíveis (capacidade técnica);

•

Recursos financeiros disponíveis antes e depois do evento (mobilização
e acesso a meios financeiros);

•
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Pressão social e política (capacidade de mobilização e eficácia de acção).

Com X=�� e Y =

����
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Fig. 4 - Curvas de Grau de Resiliência com base na métrica simplificada.
Fig. 4 - Degree of Resilience curves based on the simplified metric.

Obviamente, o grau de resiliência estimado (ex ante) ou efectivo (ex post)
e os recursos mobilizáveis mais ou menos rapidamente vão depender do tipo
e intensidade de cada evento.
A definição dos objectivos pretendidos e do grau de resiliência que se
pretende garantir, a selecção dos procedimentos a adoptar para os diferentes
tipos e intensidade de eventos considerados, naturais ou não, e a preparação
dos recursos considerados necessários constituem as tarefas de uma gestão da
resiliência. Esta gestão torna-se progressivamente mais complexa e com maior
grau de incerteza à medida que o sistema em análise é mais vasto:
•

Uma infra-estrutura isolada considerada crítica (e.g. um hospital estratégico) pode ser projectada e construída para ter um determinado grau de
resiliência face um evento seleccionado (e.g. um sismo com determinadas
características). Trata-se de em grande parte de um problema de engenharia;
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•

Uma região ou território vasto com uma comunidade e múltiplas infra-estruturas potencialmente sujeito a diferentes tipos de eventos constitui
um desafio multidimensional para poder ter uma resiliência excepcional.

Assim, simplificando e admitindo que existe uma capacidade financeira disponível
para recuperação que excede o custo previsto para recuperar totalmente o grau de
funcionalidade do sistema com um prazo normal de recuperação será então possível
impor um tempo de recuperação menor de e aumentar assim o valor do GR2.

Resiliência e Gestão do Risco

Interessa relacionar os conceitos de resiliência e gestão do risco na fase anterior
à do evento, nomeadamente do ponto de vista operacional, tendo por base a métrica simplificada apresentada anteriormente no contexto da gestão de catástrofes:
•

O objectivo principal é o de aumentar o grau de resiliência ou seja diminuir a área do “triângulo de resiliência” o que corresponde a actuar
em dois parâmetros fundamentais: a Vulnerabilidade estimada (VM) e o
Intervalo de Tempo de Recuperação (∆TRE).

•

Diminuir a Vulnerabilidade corresponde a diminuir as perdas ou danos
estimados para cada evento o que constitui um dos objectivos da gestão do
risco através das medidas de mitigação: reforço da resistência (física, social,
económica, organizacional ou outra) do sistema e também garantir capacidades
para controlo de exposição aos impactos resultantes da ocorrência do evento.

•

Diminuir o Tempo de Recuperação depende do processo operacional de
recuperação o qual pode ser considerado como uma fase complementar
que poderá ser planeada e preparada como antecipação do acontecimento
mas que depende das condições efectivas e dos condicionamentos reais
existentes após a ocorrência, em particular de recursos disponíveis.

A gestão do risco e da resiliência implica aspectos técnicos e científicos (conhecimentos) e de decisões políticas (organização e existência de recursos) bem como
a preparação da Sociedade civil em particular através da formação e educação.
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Considerações finais

A gestão da resiliência complementa a gestão do risco e tem um carácter
muito concreto e importante socialmente no caso do sistema em causa corresponder a um território, uma região ou um país excedendo as funções usuais das
organizações de protecção civil. Esta gestão implica a definição de objectivos
a atingir e uma capacidade de preparação e de monitorização das capacidades
potenciais de actuação, nomeadamente nos seguintes aspectos:
•

Capacidade de informação para caracterização e disponibilidade de dados
abrangendo as diferentes dimensões a ter em conta.

•

Capacidade de desenvolvimento de cenários possíveis e de execução de
simulações de situações e procedimentos de resposta, tendo em conta
as incertezas associadas.

•

Boa capacidade de integração da gestão do risco como antecipação de
uma situação com a gestão pós evento.

•

Vontade e capacidade políticas para apoio da preparação permanente em
particular no que respeita a definição de objectivos e a mobilização de recursos
excedentários em época anterior a um evento mas considerados necessários
para garantir determinados graus de resiliência superiores ao normal.

Observação

O presente texto foi escrito durante a última semana de Março (2020)
estando o autor em regime de confinamento social resultante da pandemia
do coronavírus que assola Portugal nessa data. Durante o Encontro na cidade
do Funchal estava bem viva a memória das aluviões que ocorreram na ilha
da Madeira em fevereiro de 2010 e uma questão que muitos colocavam era a
seguinte: está a Região da Madeira mais bem preparada para enfrentar de novo
esse tipo de eventos?
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A resposta consensual era positiva atendendo às medidas de gestão do risco
que têm sido implementadas na Região mas o autor respondeu sempre que só a
experiência de um novo evento poderia dar a resposta definitiva. O novo evento
que subitamente surgiu tem características muito diferentes e a demonstração
da resiliência vai depender da resposta face aos danos sociais e económicos que
se registem. Na data em que o autor escreve este texto a caracterização dessa
resposta, e a resiliência, encerra incertezas.
29/3/2020
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10
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11
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12
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13

Redução do Risco e Educação.
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