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A edição desta obra, em conjunto com as que se lhe seguirão sobre Catástrofes,
veio colmatar uma lacuna existente na bibliografia cindínica de língua portuguesa,
na medida em que, até agora, não havia nenhuma obra de referência que desse uma
visão de conjunto dos diferentes riscos e das suas plenas manifestações, as catástrofes.
Ora, do conjunto destes quatro livros, este primeiro apresenta uma profunda
reflexão sobre muitos dos aspetos conceptuais usados pelas diferentes ciências que
versam sobre aspetos particulares dos riscos, a qual é feita numa perspetiva holística
e, por isso, nem sempre estará de acordo com algumas visões parcelares de um ou
outro conceito, pelo que a primeira conclusão a retirar é a de que se abriu uma porta
que permitirá fazer uma reflexão sobre o significado de alguns conceitos em uso na
língua portuguesa.
Por outro lado, sendo este volume, de certa forma, dedicado à teoria do risco,
as questões metodológicas não podiam deixar de também ser tidas em conta, tanto
na análise e avaliação, como na gestão do risco, as quais conduzem à definição das
políticas públicas na área da proteção civil e, por conseguinte, aos modelos de prevenção, socorro e reabilitação, sectores que constituem os pilares de sustentação da
proteção civil e que, por essa razão não podiam deixar de ser considerados.
De entre eles , foi dada ênfase à gestão, na medida em que ela deverá ser a chave
de sucesso das diferentes operações., a começar pela gestão do risco, como medida
de prevenção, passando à gestão da catástrofe, como medida de resposta à crise,
onde a organização do socorro desempenha um papel fundamental, e terminando
com a gestão do pós-catástrofe, não só como medida de proteção e de mitigação
da crise, mas também e sobretudo para aumento da resiliência das áreas afetadas.
Qualquer um dos capítulos e subcapítulos desta obra, que se dedica ao tratamento destas matérias, faculta ampla informação sobre os temas apresentados que,
certamente, contribuirá para enriquecer o conhecimento de todos aqueles e aquelas
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que se dedicam à investigação destes assuntos, bem como aos intervenientes nas
diferentes missões de prevenção, socorro e reabilitação, e, também, dos cidadãos
anónimos que se interessam pela sua proteção individual e pela segurança das comunidades em que se integram.

