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Dentro da UE a necessidade de estratégias
uma melhor posterior recuperação. Isto encontra-se
ilustrado no esquema da próxima página.
sustentáveis para a mitigação de riscos é cada
vez mais amplamente aceite. Em muitos estados
membros, o esforço dos governos nacionais e
Na experiência prática dos parceiros podem distinguir-se três tipos de gestão de segurança: gestão de
locais/regionais é direcionado para uma implerisco direcionada para a redução de risco, gestão de
mentação mais adequada da mitigação de riscos
crise direcionada para “lutar” contra as consequênestruturais em políticas de desenvolvimento
cias de um incidente real (‘um risco materializado’)
territorial e económico. Além disso, os governos
e gestão de recuperação direcionada para a restituiestão a refletir sobre como o conceito de “segução da sociedade ao seu estarança multicamadas”
do normal antes do incidente.
pode ajudar por um
Por outro lado, pode ser feita
lado na coordenação
a distinção entre quatro fases
dos esforços de mitigadiferentes: a fase de pré-risco
ção e por outro na gesantes da existência de um
tão de crise. Mas como
risco, a fase de risco durante
pode tudo isto ser feito
a qual um risco está presente
na prática? O que se
mas ainda não foi materialideve e o que não se
zado, a fase de incidente e,
deve fazer? Nesta
por fim, a fase de recuperasegunda brochura
Edifícios que desabaram após o terramoto de 1995
ção.
MiSRaR irá encontrar
em
Aegio,
na
Grécia.
uma visão geral das
experiências de sete
Os três tipos de gestão de segurança não correspongovernos locais e regionais na UE.
dem estritamente a estas fases, mas são de gradual

Colocar a mitigação no contexto
Na primeira brochura MiSRaR o conceito de mitigação foi definido como “redução de risco através da
redução da probabilidade e/ou impacto de um risco
e/ou da vulnerabilidade da sociedade”. Também se
mostrou que nas experiências práticas dos parceiros
a distinção entre gestão de risco e gestão de crise
não é absoluta. Por exemplo, as medidas espaciais que são o ponto central do projeto MiSRaR - podem
destinar-se tanto à redução de riscos como ao reforço da preparação para incidentes reais ou mesmo a

introdução e exclusão progressiva. Na fase de prérisco está tudo direcionado para a forma final de
gestão de risco: prevenir que uma situação se torne
um risco, também chamada de “proação”. Esta é a
forma mais fundamental de mitigação: a partir do
momento em que um risco “se instala” a atenção é
desviada para as medidas de prevenção para reduzir
a probabilidade, os potenciais efeitos de um incidente e a vulnerabilidade (exposição e suscetibilidade)
dos ‘elementos’ em risco para esses efeitos. Ao
mesmo tempo, na fase de risco, os parceiros públicos e privados responsáveis, como os serviços de
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emergência, irão preparar-se para os incidentes. É
claro que esta preparação consiste no planeamento
de desastres, formação e exercícios, mas tal como foi
demonstrado antes também pode incluir medidas
espaciais. Exemplos disso são as vias de acesso para
os serviços de emergência, o abastecimento de água
para os bombeiros e as operações de socorro.
Além disso, na fase de risco pode-se iniciar com a
gestão de recuperação, através da preparação de
medidas que tornam a recuperação mais fácil.
Temos como exemplo os planos de recuperação e
contratos com os parceiros privados para restabelecer os serviços públicos. Também podem ser tomadas medidas de recuperação estrutural e mesmo
territorial. Por exemplo, uma autoestrada extra
(redundante) pode ser construída para quando
outra estiver bloqueada por movimento de vertentes ou inundação, ou a reserva da capacidade de
produção de uma indústria pode ser instalada num
local diferente da fábrica industrial. Outro exemplo
é plantar árvores de regeneração rápida após um
incêndio florestal. Contudo, na prática este tipo de
medidas, na sua maioria, não têm prioridade para os
decisores, porque toda a atenção está centrada na
mitigação de risco e na preparação para o auxílio a
catástrofes.
Durante a fase de incidente a preparação transforma-se em “resposta” real ou auxílio na catástrofe.
Durante esta fase um início é feito através da recuperação. Muitas das ações dos serviços de emergência podem ser caracterizadas como de recuperação,
em vez de resposta real. Com a passagem do tempo
a prioridade muda, cada vez mais, as atividades de

resposta para as de recuperação, até ao término da
fase de incidente seguida pela fase de recuperação.
Durante a recuperação surge uma nova situação.
A recuperação pode ser uma oportunidade para
reavaliar os riscos. Na maioria dos casos, a ocorrência de uma crise ou desastre dá origem a uma atenção pública e política para os riscos. Esta nova consciência dos riscos pode diminuir fortemente a aceitação dos riscos, levando a todo o tipo de estratégias
de mitigação. Por conseguinte, o ciclo é fechado: a
partir da fase de recuperação surge uma nova fase
de pré-risco.

Roteiro para esta brochura
Esta brochura está dividida em três partes principais. Na primeira parte as diferentes abordagens à
mitigação são apresentadas. A principal questão é
saber que tipo de processos e planos de mitigação os
parceiros MiSRaR encontraram na prática. A segunda parte descreve os passos ideais identificados
pelos parceiros MiSRaR. Que tipo de atividades cremos serem necessárias para uma estratégia de mitigação bem sucedida? Na terceira parte isto é integrado num conteúdo proposto de um plano de mitigação.
As brochuras MiSRaR visam a partilha de experiências práticas: são apresentados conselhos práticos e
truques. Além disso, é dada uma explicação breve de
algumas das boas práticas dos parceiros MiSRaR.
Uma descrição mais detalhada destas e de outras
práticas pode ser encontrada em www.misrar.eu.
Para os interessados em obter mais informação, os
contactos dos parceiros participantes estão incluídos no verso desta brochura.
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Diferenças nos processos de mitigação
Os parceiros MiSRaR descobriram que, na prática, a
maioria dos processos de mitigação não estão de
acordo com as regras (‘by the book’). Os casos em
que uma decisão consciente é tomada pelas autoridades responsáveis para iniciar um processo de
mitigação integral e seguir um processo de planeamento completo e racional são limitados. Quando
este é o caso, é sobretudo com base numa diretiva
de um governo nacional, que indica o que é necessário os governos regionais e locais desenvolverem
num plano de mitigação para um risco específico.
Geralmente nestes casos o governo nacional também estabelece os princípios gerais e por vezes
administra mesmo os recursos financeiros para o
risco específico.

Contudo, numa perspetiva mais ampla das diferentes abordagens ao planeamento de mitigação os
casos em que é tomada uma decisão consciente para
dar início a um processo de mitigação integral são
limitados. Na maioria dos casos mitigar um risco não
é o objetivo principal. A segurança é com frequência
um dos interesses vitais que devem ser tidos em
conta, ao lado de interesses como a economia e a
ecologia. O resultado das discussões entre os parceiros MiSRaR é uma tipologia que faz a diferenciação
entre quatro tipos de processos de planeamento de
mitigação, derivados de duas distinções nas causas
fundamentais ou na motivação do processo. A primeira distinção é entre as situações de risco existen-

tes e as novas. A segunda distinção é entre os processos que tentam, em primeiro lugar, abordar as
próprias fontes de risco (perigos) e aqueles que
visam os elementos em risco (vulnerabilidades).
Na imagem, estas duas dimensões são confrontadas
entre si, levando a uma tipologia com quatro tipos
de plano de mitigação.
Mitigação de novos perigos
O primeiro é a introdução de um perigo novo
(ou intensificado). Em casos de riscos causados pelo
Homem, isto diz respeito sobretudo à criação de
novas indústrias e novas infraestruturas
(com transporte de substâncias perigosas). Este tipo
de riscos são regidos por muitas formas de legislação, como a diretiva SEVESO-II (96/82/EG)1, que
requerem avaliações
ambientais e de risco e ainda,
políticas de prevenção de
riscos. Nesses casos, o processo de mitigação destina-se
a uma avaliação transparente
dos benefícios económicos
projetados das atividades
propostas, em relação aos
custos (potenciais) em termos de mitigação de riscos e
danos reais por incidentes.
Em concreto, a mitigação
pode ser um capítulo ou parágrafo no plano de
desenvolvimento geral, mas dependendo das obrigações legais também pode ser necessário um plano
formal de mitigação (e preparação para catástrofes). No caso de um risco natural novo ou intensificado há menos incentivos formais ou legais para um
plano de mitigação ou parágrafo. É necessária uma
abordagem sólida para a identificação de riscos por
forma a ter um alerta precoce sobre os riscos naturais novos ou intensificados e ser também capaz de
contemplar a necessidade de um plano de mitigação
específico. Temos como exemplo os planos de mitigação para o aquecimento global.
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Mitigação em desenvolvimentos (territoriais)
ção fundamentais são muito limitados. Só foram
O segundo tipo de processos de mitigação é quando
encontrados exemplos de risco único pelos parceihá novos desenvolvimentos, não de novos perigos,
ros MiSRaR. Parece ser rara uma abordagem territomas de novas vulnerabilidades. Isto inclui o desenrial multirriscos à mitigação, a começar pela avaliavolvimento de novos projetos de habitação, novos
ção de riscos multirrisco. Além disso, os exemplos
“objetos vulneráveis” (como hospitais, escolas) e
dos planos de mitigação completos (risco único) que
novas infraestruturas vitais para os serviços públirealmente existem mostram que é dada mais atencos (como centrais elétricas ou estações de tratação às medidas não estruturais e ao auxílio na catásmento de água), que podem estar nas imediações
trofe. A razão para isto é bastante lógica: as medidas
de fontes de risco feitas pelo Homem ou naturais.
de mitigação estrutural e espacial são muito caras e
Estes desenvolvimentos não são essencialmente
surgem sobretudo quando há outros interesses
motivados pela redução de riscos, mas sobretudo
(económicos) no desenvolvimento territorial.
por ganhos económicos. Também nestes casos há
legislação que rege o processo de desenvolvimento.
Mitigação na restruturação (territorial)
Contudo, na experiência prática do MiSRaR a legisla- A quarta categoria de mitigação é a partir da perspeção sobre o desenvolvimento territorial nos estados
tiva das vulnerabilidades existentes. Este é o caso
membros da UE nem
em que um governo local
sempre é suficientemendecide restruturar uma
te tido em atenção aspeárea existente. Tal como os
novos desenvolvimentos
tos de mitigação de ris(territoriais) este tipo de
cos de segurança física. A
casos não é sobretudo e
segurança contra incênem primeiro lugar motidios de edifícios indivivado pela mitigação de
duais é fortemente reguriscos. Contudo, porque as
lamentada, mas parece
situações de risco existenestar em falta uma visão
tes já foram identificadas e
territorial multirriscos
As fortes quedas de neve são um risco sério nas áreas
montanhosas do noroeste da Grécia.
discutidas com frequência
sobre os riscos de seguno passado, os decisores políticos podem, mais solirança. Do ponto de vista da mitigação de riscos a
citamente, ter as medidas de segurança em atenção.
tarefa mais importante nestes tipos de desenvolviNessas circunstâncias, o objetivo pode ser incorpomento é assegurar a atenção para os riscos nas primeiras etapas de conceção e incluir um parágrafo de rar os interesses de segurança no plano de reestrumitigação nos planos de desenvolvimento territorial. turação geral.
Mitigação de perigos existentes
O terceiro tipo de processo de mitigação é aquele
que está mais de acordo com as regras (‘by the
book’). Este tipo é iniciado a partir da perspetiva de
riscos existentes. A partir de uma avaliação de riscos
completa pode-se compreender os locais de risco
mais importantes a mitigar. Para estes pode ser
esboçado um plano de mitigação, incluindo todos os
tipos de medidas a partir da perspetiva de “segurança multicamadas”. Este tipo de processos de mitiga-

Dicas e truques
Lições aprendidas sobre os processos de
mitigação em geral

Discutindo as noções prévias e trocando experiências práticas e boas práticas, os parceiros MiSRaR
encontraram as seguintes lições sobre o processo de
mitigação em geral:
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Boa prática
-

-

Integrar os interesses em termos de segurança
noutros processos.
A lição geral e a mais importante para os parceiros MiSRaR é: tentar incorporar os interesses
em termos de segurança e a mitigação em todos
os diferentes tipos de planos e em todos os possíveis níveis de desenvolvimentos. A maioria das
oportunidades de mitigação surge em desenvolvimentos que são motivados por interesses económicos. Os casos concretos de planos de mitigação completos a partir de uma perspetiva de
segurança são muito limitados.
Construir a sua rede.
Uma consequência direta das lições anteriores é
que é preciso prestar atenção em construir uma
boa rede. A cooperação entre as partes envolvidas é vital porque é importante saber exatamente o que cada parceiro tem de fazer e como vai
ser feito. Como a maioria das oportunidades
para a mitigação surge em iniciativas de outras
perspetivas (económicas), é importante ajudar
outras organizações públicas e privadas a perceber os interesses em termos de segurança. Na
terceira brochura MiSRaR será discutido este
tópico do trabalho em rede, mas também o
financiamento conjunto e a utilização dos mandatos formais dos parceiros.

Além disso, os parceiros MiSRaR partilham da
opinião que, antes de elaborar uma estratégia de
mitigação e iniciar um esboço de um plano de
mitigação, é importante refletir sobre as seguintes
questões:
- Mitigação ou segurança multicamada?
A mitigação é apenas um aspeto de abordagem
dos riscos. Numa abordagem de segurança
multicamada também podem ser considerados
os aspetos de preparação para a catástrofe e de
recuperação. As medidas de risco no planeamento territorial (que é o ponto central do MiSRaR)
também podem ser mais amplas que a mitigação: no planeamento territorial também podem
ser tomadas medidas para melhorar a resposta a
catástrofes, tais como vias de evacuação, abaste-

Região de Epirus, Grécia
Planeamento de mitigação para gelo e neve
A Região de Epirus está localizada no noroeste da
Grécia. Os problemas da queda de neve e do gelo
são dois dos principais problemas com que a Proteção Civil tem de lidar em Epirus durante o inverno. As baixas temperaturas provocam gelo na
estrada, tornando a condução extremamente perigosa, ao passo que a queda de neve forte pode tornar inacessíveis aldeias nas montanhas e quintas
com gado vivo.
Na Grécia o planeamento de mitigação está
dividido em três níveis diferentes, e todos têm em
consideração a “segurança multicamadas’. Ao mais
alto nível, há um Plano Geral para a Proteção Civil
chamado “KSENOKRATIS”. O Ksenokratis é o quadro geral para a proteção do ambiente natural e da
vida, saúde e bens de todo o tipo de catástrofes,
tanto naturais como causadas pelo Homem. É fornecida uma lista das possíveis catástrofes, enquanto o plano se refere a todo o país e a todos os níveis
da administração pública. Ao nível médio há planos
ou diretrizes do Secretariado Geral da Proteção
Civil. Cada um deles refere-se a um tipo específico
de risco e pode ser aplicado a todo o país. É claro
que essas diretrizes estão de acordo com o Ksenokratis. Ao nível mais baixo há os planos a nível
regional/local. Esses planos baseiam-se nas diretrizes do Secretariado Geral da Proteção Civil e têm
em atenção as vulnerabilidades e as necessidades
de uma área. Muitos parceiros, como a Região, os
Municípios, a polícia de trânsito, os bombeiros, o
exército, as organizações voluntárias, empresas,
etc. estão envolvidos na implementação destes
planos.
Os planos para o gelo e quedas de neve especificam as ações que devem ser implementadas
durante três períodos diferentes: o período antes
do inverno (abril-setembro), o período de preparação (outubro) e o período de inverno (novembromarço). Os planos de mitigação dão uma ideia
geral das competências de todas as organizações
envolvidas e entidades públicas, enquanto os
‘memorandos de ações’ dos parceiros envolvidos
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respondem às perguntas quem faz o quê, quando,
como e porquê. Outro aspeto importante é a sensibilização pública para o risco, por exemplo, sobre
as medidas de proteção que os próprios habitantes
e agricultores podem tomar.
Visite www.misrar.eu para a descrição completa
desta boa prática.

-

-

ção à escala da autoridade de uma bacia
hidrográfica é muito mais lógico que ao nível
municipal. Pense cuidadosamente em qual é a
escala adequada a um plano de mitigação e
que parceiros da rede têm de ser envolvidos
dentro dessa área.
- Planeamento em conjunto ou planeamento separado?
Os planos de mitigação são frequentemente feitos em parceria pelos intervenientes envolvidos. Todavia, em alguns casos, os parceiros preferem fazer os seus próprios planos de mitigação ou até recusar a cooperar com as autoridades principais. Por vezes pode ser útil uma
abordagem progressiva como por exemplo
fazer um plano de mitigação geral com objetivos conjuntos, mas
implementá-lo por meio
de vários planos de mitigação (parciais) dos parceiros envolvidos. Isto
poderia ajudar a implementar a mitigação porque cada parceiro tem em
conta as medidas necessárias nos seus próprios
planos (regulares).

cimento de água aos bombeiros, estradas e áreas
para os serviços de emergência operarem, etc..
Risco único ou riscos múltiplos?
Em geral, os planos de mitigação são feitos para
um risco único (como inundações) ou mesmo
para um local de risco único (como uma área
industrial específica). Contudo, os planos de
mitigação, por vezes,
abordam mais que um
só risco, ou mesmo
toda uma série de riscos numa abordagem
multirriscos. Pense
cuidadosamente no
que pretende.
Âmbito geográfico?
Riscos diferentes têm
âmbitos diferentes.
Para evitar o movimento de vertente foi construída
Por exemplo, os riscos
uma série de socalcos no Parque Natural Bulgarka
de inundação concentram- -se nas bacias hidrográficas, os movi- Chefe de fila?
mentos de vertentes só acontecem em áreas
Para riscos diferentes estão “na liderança”
montanhosas e os incêndios florestais só nas
diferentes organizações (governamentais). Em
florestas. Por outro lado, há vários riscos que
geral lideram os níveis governamentais prinão são limitados por nenhuma fronteira,
mários (municípios, distritos, regiões), mas
como uma pandemia de gripe ou precipitação
por vezes são organizações como os serviços
radioativa. Em qualquer caso, a maioria dos
florestais e dos recursos hídricos que ditam o
riscos não estão automaticamente confinados
processo de mitigação. Isto pode levar a plaàs fronteiras artificiais de um município,
nos de mitigação diferentes por organizações
província, região ou mesmo país. Isto significa
diferentes para um risco semelhante.
que as medidas de mitigação para riscos diferentes têm frequentemente um âmbito geográfico diferente. Por isso, também os planos
de mitigação podem diferir uns dos outros:
para o risco de inundação um plano de mitiga
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Boa prática
O início do processo de mitigação
Em muitos casos um processo de mitigação não tem
um ponto de partida claramente identificável. Como
descrito anteriormente, muitos processos com consequências para os riscos e as oportunidades para
mitigação são desencadeados por outros interesses
para além da segurança física. Ao tentar integrar a
mitigação nos desenvolvimentos económico e territorial a tarefa mais importante é ter um aviso prévio
sobre novas iniciativas. Idealmente, na primeira
fase de desenvolvimento de ideias e conceitos para
um novo plano de ordenamento do território, os
peritos em segurança são automaticamente convidados a participar.
Idealmente, todos os processos de mitigação devem
ser iniciados com uma definição transparente do
problema e uma descrição dos fins e objetivos. O que
querem alcançar os governos responsáveis? Que
mandato atribuem aos organismos envolvidos? Qual
o âmbito e o orçamento da organização do projeto?
Para um processo de mitigação bem sucedido devese responder a este tipo de perguntas antes de
começar.

Avaliação de riscos
Na brochura anterior foi descrito o primeiro passo
do processo de mitigação: a avaliação de riscos. Certamente, apenas quando há uma boa perceção dos
riscos é que podem ser levados a cabo os passos
seguintes do processo de mitigação. Na primeira
brochura foram dadas “lições práticas” para as três
fases da avaliação de risco: identificação de riscos,
análise de risco e avaliação de risco. Esta última fase
da avaliação de risco envolve a comparação dos
resultados da análise de risco com os critérios políticos e públicos para determinar se a gravidade dos
riscos é aceitável ou tolerável. O resultado da avaliação de riscos é, portanto, não só uma perceção dos
verdadeiros riscos presentes e futuros dentro de
uma área definida, mas também uma priorização
política dos riscos: para que riscos é a mitigação
considerada necessária?

EPF, Bulgária
Mitigação de riscos para o NATURA 2000
O Parque Natural de Bulgarka na Bulgária é protegido pelo NATURA 2000. As possíveis ameaças ao
valor natural desta área incluem riscos de segurança como incêndios florestais, movimento de
vertentes, erosão e secas. No plano de gestão
NATURA 2000 foram consideradas as possibilidades para as medidas de mitigação espacial para
esses riscos.
Uma importante lição que foi aprendida foi
que o processo de mitigação deve começar com
uma identificação minuciosa dos riscos. Foi necessária uma pesquisa extensiva e uma cartografia
dos riscos com coordenadas GPS para compreender a verdadeira dimensão das ameaças à área
protegida.
Além disso, verificou-se que a proteção contra
riscos de segurança pode por vezes entrar em
conflito com a conservação natural tradicional,
que é o principal objetivo dos planos de gestão
NATURA 2000. A conservação pode por exemplo
apelar a um ciclo de vida intacto da floresta, ao
passo que a prevenção contra incêndios florestais
pode envolver o corte de árvores mortas, a remoção de ramos secos ou mesmo a criação de faixas
de gestão de combustível como uma ‘linha de
detenção’ para incêndios florestais. É muito
importante uma estreita cooperação entre os conservadores naturais e os serviços de emergência
para um entendimento mútuo sobre estes possíveis ‘conflitos de interesses’.
Durante um incidente também pode surgir um
conflito entre a conservação da natureza e a gestão de crises. As operações reais dos serviços de
emergência durante um incidente, como um
incêndio florestal, podem infligir danos substanciais à área protegida num curto espaço de tempo.
Os carros de bombeiros e os bombeiros podem
por exemplo esmagar flora e fauna em extinção.
Assim, para evitar danos desnecessários à área
protegida, uma estratégia de mitigação conjunta
de ambas as perspetivas de segurança e conservação da natureza também deve incluir uma estreita cooperação com os serviços de emergência e de
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preparação específica, como diretrizes para as
operações.
A sensibilização para os riscos dos habitantes e
visitantes provou ser uma forma de proteção muito importante. A formação e informação, mas também a participação pública e envolvimento de ONG
ambientais no processo político de criar um plano
de gestão e aplicar as medidas de mitigação contribuem em larga medida para o entendimento
mútuo.
Visite www.misrar.eu para a descrição completa
desta boa prática.

mitigação, resultando num plano de mitigação completo. Sem o conhecimento dos objetivos políticos há
um risco sério de as avaliações técnicas futuras das
medidas de mitigação serem dirigidas aos tipos de
políticas erradas. Por exemplo, no caso de segurança
em túneis os peritos podem investigar medidas de
mitigação para salvar vidas, enquanto que para os
políticos pode ser mais importante evitar que o
túnel desabe e assim infligir danos graves em transportes, indústrias e na economia nacional em geral.
Sem uma consulta política antecipada a opinião dos
investigadores e peritos técnicos sobre a mitigação
pode tornar-se inútil.

Estabelecer objetivos

Por outro lado, as expectativas de tal consulta política sobre os objetivos não devem ser muito altas:
sem conhecer as consequências financeiras das
estratégias de mitigação finais não é certo que os
objetivos políticos escolhidos se mantenham até ao
fim do processo de mitigação. As preferências
podem mudar e, mais ainda, quando os custos dos
objetivos se revelam elevados. Além disso, antes da
avaliação das medidas de mitigação não se pode
saber ao certo que tipo de medidas será mais eficaz
(custo). A definição de objetivos não deve portanto
limitar muito a investigação técnica futura. Deve
haver espaço para avaliar outras medidas de mitigação que não abordem diretamente os objetivos definidos, pois podem acabar por se revelar mais desejáveis. Por este motivo, a definição de objetivos deve
ser restringida ao resultado social desejado e não
deve incluir medidas de mitigação concretas.
Exemplos ficcionais de tais objetivos são:

Os parceiros MiSRaR acreditam que a etapa de
consulta política da análise de riscos também deve
incluir um segundo aspeto. Uma vez que se tem a
perceção da natureza dos riscos e das preferências
políticas no que diz respeito à priorização, o passo
seguinte é definir os objetivos gerais para cada um
dos riscos prioritários escolhidos. No contexto do
MiSRaR um objetivo é definido como uma decisão
(política) sobre uma política concreta para a mitigação (e também preparação para catástrofe), em
termos de um resultado desejável, mensurável na
sociedade. Estes objetivos devem ser SMART:
-

ESpecíficos: aborda um risco prioritário
concreto e contém um objetivo concreto.

-

Mensuráveis: o resultado na sociedade pode ser
medido, por exemplo a percentagem de redução
de riscos.

-

Aceitáveis: o objetivo é aceitável para os decisores e para as partes interessadas.

-

Realistas: os objetivos podem ser realisticamen-

“Queremos reduzir a probabilidade de uma inundação
catastrófica no nosso território de uma vez a cada
1.000 anos para uma vez a cada 10.000 anos.”

te realizados.
-

Prazo deTerminado: o objetivo é definido para
um determinado período.

Este tipo de objetivos políticos são considerados
necessários como orientação para identificação
futura e análise (custo-benefício) das medidas de

“Não queremos novas vulnerabilidades nas áreas com
o maior risco de movimento de vertente.”
“Queremos garantir que os novos projetos espaciais
não ameaçam o valor ecológico da Rede Natura 2000.”
“Queremos reduzir o número de incêndios florestais em
30%.”
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“Queremos que os nossos cidadãos sejam autossuficientes durante 24 horas em caso de falha do sistema de
água potável.”

Para se ser capaz de definir tais objetivos as principais questões políticas são: queremos abordar o
risco através da gestão de riscos, da gestão de crises
ou da gestão de recuperação? Em caso da gestão de
riscos: queremos reduzir a probabilidade, os efeitos
ou as vulnerabilidades? Em caso de gestão de crises
e gestão de recuperação: queremos aumentar a preparação ou resistência dos serviços de emergência
ou a autossuficiência dos cidadãos e empresas? E
finalmente, que tipo de impacto - económico, ecológico, físico - queremos reduzir?

Avaliação de capacidades
Nas fases anteriores do processo de mitigação
ganha-se conhecimento da natureza e gravidade dos
riscos e dos objetivos políticos. O próximo passo
deve ser realizar uma avaliação de capacidades, o
que é definido pelo MiSRaR como “o processo de
identificar, analisar e avaliar as capacidades da gestão de riscos disponíveis para reduzir os riscos prioritários e também as capacidades da gestão de crises
e de recuperação para melhorar o auxílio e recuperação das catástrofes.” As capacidades são, neste
caso, definidas como “todos os fatores, medidas e
políticas possíveis com os quais possam ser reduzidos os riscos e o resultado final das catástrofes e das
crises possa ser influenciado positivamente”. O
importante é que as capacidades não sejam só referentes às capacidades operacionais como os carros
de bombeiros ou as ambulâncias, mas também às
medidas de mitigação, ou por outras palavras, a
todas as medidas possíveis na segurança multicamadas.
O propósito da avaliação de capacidades é permitir
aos decisores políticos fazer escolhas estratégicas
sobre políticas e medidas concretas que contribuem
para os objetivos escolhidos. Esta é efetivamente a
fase que se baseia na estratégia: onde estão as fra-

quezas na nossa capacidade de reduzir riscos, e o
que podemos fazer acerca disso?2
Os parceiros MiSRaR acharam ser mais transparente
fazer uma distinção em três partes da avaliação de
capacidades, semelhante à avaliação de risco:
1. Identificação de capacidades: contemplar a rede
ocasional para encontrar possibilidades para
mitigação.
2. Análise de capacidades: fazer pesquisa sobre o
valor relativo das capacidades identificadas.
3. Avaliação de capacidades: uma comparação feita
pelos decisores das medidas possíveis com base
nos seus critérios políticos.
A identificação de capacidades é um seguimento da
análise de cenários realizada para a avaliação de
riscos: ao investigar o cenário podem ser identificadas medidas específicas que contribuem para os
objetivos escolhidos. Isto resulta numa lista de
medidas diferentes, variando de medidas de segurança concretas no local a medidas gerais como a
formação do público para melhorar a autossuficiência. As próximas duas etapas da avaliação de capacidades são melhor ilustradas pela figura seguinte.
Ao confrontar os riscos com as possíveis medidas de
mitigação (e preparação), a primeira questão que
surge é: quais são “as melhores” medidas? O objetivo da análise das capacidades é responder a esta
questão. Isto pode exigir a quantificação dos efeitos
positivos projetados e, idealmente, deve incluir uma
análise custo-benefício (ver mais à frente). A segunda questão é: que medidas são mais aceitáveis para
os decisores? A melhor coisa não é necessariamente
a mais aceitável. O resultado de uma análise custobenefício pode ajudar a objetivar a avaliação política, mas pode sempre interferir com outras preferências políticas. O trabalho dos técnicos e peritos é
apresentar aos decisores as informações relevantes,
mas a decisão final tem de ser feita por representantes eleitos que são responsáveis.
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incorporar informações sobre os efeitos (vantagens
e desvantagens) que não possam ser transformados
em valor monetário.5 Como isto requere uma abordagem multicritério, os conhecimentos necessários
para um CBA são diversos.

Dicas e truques
Lições aprendidas sobre a análise custo-benefício
Os parceiros MiSRaR recolheram da sua própria
experiência prática as seguintes lições sobre a CBA:
- A realização de uma CBA para tomar decisões
Análise custo-benefício (CBA)
informadas requer diferentes tipos de especiaIdealmente, a análise de capacidades inclui uma
listas. Envolve não só conhecimentos técnicos
análise custo-benefício (CBA). A CBA é definida pela
sobre as próprias medidas de mitigação, como
UE como “um procedimento para avaliar a desejabiconhecimentos sobre a gestão de riscos, crises
lidade de um projeto ponderando os benefícios conou de recuperação e, por exemplo, sobre engetra os custos. Os resultados podem ser expressos de
nharia, silvicultura, geologia e geoestatítica, mas
formas diferentes, incluindo a taxa de rendimento
também conhecimentos económicos e estatístiinterna, o valor atual líquido e o rácio custocos específicos. Estes conhecimentos especiali-benefício.”3 O objetivo da CBA é permitir decisões
zados não estão geralmente disponíveis dentro
informadas sobre a utilização dos escassos recursos
dos governos locais e das instituições de seguda sociedade.4 A CBA é bastante utilizada dentro da
rança profissionais.
UE, especificamente a nível
- A probabilidade de
nacional no campo das
um risco tem uma
infraestruturas, política
influência muito
ambiental, segurança rodogrande no resultado
viária, ordenamento do terde uma CBA. Faz uma
ritório, segurança externa e
grande diferença se
também da gestão de riscos.
um investimento
Para incorporar a CBA no
estrutural para
processo de mitigação é
medidas de mitigação
importante que este não
tiver que ser avaliado
esteja limitado apenas ao
face a um cenário
valor monetário. A natureza
com uma probabilida mitigação (multirriscos)
dade de, por exemplo,
é que são tidos em conta
uma vez a cada 10,
Todos os anos ocorrem movimentos de vertente nas
diferentes interesses vitais
100 ou 1000 anos. O
Montanhas Appenine em Itália.
da sociedade: tal como os
problema é que a
aspetos económicos também os custos sociais de
estimativa probabilística de riscos é, na maioria
vítimas ou danos ecológicos devem ser considerados casos, muito incerta. Os macro fatores que
dos. Portanto, uma CBA, ou CBA Social, também deve
determinam a probabilidade de um risco são
11

Boa prática

-

-

-

significativamente incertos. Quando esta incerteza não pode ser reduzida o resultado de uma
CBA pode em muitos casos ser um ou outro:
positivo ou negativo.
Especificamente, a probabilidade de acontecimentos relacionados com o clima é difícil de calcular por um período mais longo, devido ao
aquecimento global. Por exemplo, é provável
que inundações, assim como movimentos de
vertente causadas pela chuva e neve possam ser
mais frequentes no futuro. Isto significa que com
as descobertas contínuas e o conhecimento
sobre o aquecimento global, o resultado das CBA
sobre medidas de mitigação para esses desastres
terão de ser continuamente reavaliadas.
Um problema específico é a variabilidade espacio-temporal dos riscos, o que significa que a
probabilidade e o impacto dos riscos podem ser
muito diferentes ao longo do tempo e para locais
diferentes. Quer isto dizer que na maioria dos
casos uma CBA só é válida para um local e
período específicos e tem de ser repetida vezes
sem conta para se conseguir tomar decisões
informadas para uma área maior.
É muitas vezes necessária uma pesquisa extensiva para o cálculo em Euros das vulnerabilidades e dos potenciais danos efetivos. Isto pode
nem sempre ser possível ou desejável.

Conteúdo proposto para um plano de
mitigação
Como existem diferentes tipos de planos de mitigação, nenhum plano de mitigação terá exatamente o
mesmo conteúdo. Porém, com base nas linhas gerais
do processo de mitigação e das experiências práticas
dos parceiros MiSRaR pode sugerir-se o índice que
se segue.
Capítulo 1. Introdução
Todos os planos de mitigação devem começar com
uma definição transparente do problema. Porque é
que as organizações envolvidas decidiram desenvolver o plano de mitigação? Isto pode envolver uma

Província de Forlì-Cesena, Itália
Análise custo-benefício para os riscos de inundações e movimentos de vertente
A autoridade responsável pela Bacia Hidrográfica
de Romagna, um parceiro essencial da província de
Forlì-Cesena, tem tido experiência prática com a
realização de análises custo-benefício. Em primeira
instância foram avaliadas as medidas de mitigação
para o risco de inundações do rio Montone perto
de Ravenna. A melhor solução identificada para
evitar a inundação foi a combinação de duas medidas estruturais principais. Em primeiro lugar a
aquisição de espaço extra para o canal do rio num
troço de 4 quilómetros a jusante das áreas ameaçadas. Para isto foi preciso deslocar a represa existente através da sua demolição e reconstrução
completa. Deste modo a capacidade do rio seria
aumentada de forma a evitar uma subida das águas
a montante. A segunda medida foi colocar telas
impermeáveis na área ameaçada.
Os custos totais para a realização das medidas
propostas foram estimados em 12 milhões de
Euros. A manutenção estrutural foi estimada em
100.000 Euros a cada 10 anos. Por outro lado, os
custos totais dos danos causados pelas inundações
foram calculados em 405 milhões de Euros. Calculando a probabilidade de uma inundação uma vez
em cada 300 anos e tendo em conta uma taxa de
desconto estimada, o benefício total foi calculado
em 77 milhões de Euros.
A segunda experiência prática foi com os riscos
de movimento de vertentes na área de Santa Sofia.
Para ser capaz de tomar decisões políticas informadas sobre a prevenção de movimento de vertentes e/ou minimizar o impacto destas, a autoridade
responsável pela bacia tem experimentado métodos para a avaliação de riscos e para a análise custo-benefício. Os custos totais estimados para a realização de algumas das medidas de mitigação espacial propostas foram calculados em 1,4 milhões de
Euros. A manutenção estrutural foi estimada em
50.000 Euros a cada 10 anos.
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O resultado desta CBA foi negativo: havia um
custo líquido esperado de 0,7 milhões de Euros.
Com base nesta CBA foi tomada a decisão de não
implementar trabalhos estruturais. Em vez disso a
autoridade responsável pela bacia decidiu emitir
uma regra obrigatória para a gestão do território
pelos municípios e províncias. Esta regra proíbe
novas construções em áreas de alto risco de movimento de vertentes e exige que novas construções
em áreas de risco médio sejam feitas sobre pilares,
com um máximo de 20% mais de edifícios que a
situação atual.
Visite www.misrar.eu para a descrição completa
desta boa prática.

descrição geral dos riscos dentro da área e dos interesses vitais da sociedade que estão em jogo, mas
também das decisões políticas iniciais e da atribuição formal do projeto de mitigação. Em segundo
lugar, a introdução deve incluir uma descrição dos
objetivos que foram definidos no início do processo
de mitigação. Qual foi o resultado pretendido do
plano?

Capítulo 3. Avaliação de riscos
Neste capítulo é apresentado o resultado da identificação de riscos, da análise de riscos e da avaliação
de riscos. Para fornecer um conhecimento prático
dos riscos é aconselhável incluir mapas de risco dos
tipos de risco relevantes num nível que corresponda
às necessidades dos decisores políticos, dos principais participantes e do público em geral. Em caso do
plano de mitigação ser “multirriscos” o resultado da
análise de riscos pode ser apresentado através de
um diagrama de riscos.
Capítulo 4. Objetivos e medidas de mitigação
A avaliação de riscos é seguida pela avaliação das
capacidades, baseadas em objetivos definidos pelos
decisores (políticos). No plano de mitigação o resultado da avaliação das capacidades é apresentado um
conjunto de medidas para cada tipo de risco no
âmbito do plano. Isto pode incluir:
Avaliação de riscos:
- Medidas de proação
- Medidas para reduzir a probabilidade
- Medidas para reduzir os
efeitos
- Medidas para reduzir as
vulnerabilidades

Capítulo 2. Organização
No início do planeamento
de mitigação deve ser torGestão de crises:
nado claro quais as res- Medidas de preparação
ponsabilidades e os man(zonas de segurança,
datos dos parceiros envolformação, exercícios,
vidos. Neste capítulo deve
materiais)
ser feita uma descrição
Descrição organizacional
geral do enquadramento
de resposta e da hierarlegal. Que legislação
quia operacional
nacional e regional/local
A Grécia também lida com riscos de movimento de
Procedimentos no cenádita o processo de mitigavertente.
rio, descrição das tarefas
ção? Quais são as competências das entidades públicas e dos parceiros priGestão de recuperação:
vados? Além disso devem ser descritos os mecanis- Medidas preventivas para melhorar a resismos para a cooperação entre os parceiros. Que partência e recuperação
ceiros coordenam? Como são garantidos os fluxos de
- Preparação da recuperação
informação? Quais são os processos formais de deci- Organização das atividades de recuperação
são?
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A própria avaliação de capacidades, incluindo a análise custo-benefício, pode ser apresentada como um
apêndice ou anexo separado.

dramento legal completo e documentos oficiais relevantes.

A abordagem RISCE
Capítulo 5. Recursos
Para a implementação das medidas propostas são
necessários fundos e recursos humanos. Neste capítulo são descritos o financiamento e a força de trabalho disponível.
Capítulo 6. Participação pública
Os parceiros MiSRaR acham que para uma boa estratégia de mitigação é crucial o envolvimento da
sociedade local. Uma estratégia de mitigação bem
sucedida deve envolver sempre algum tipo de autonomia e comunicação de riscos. Isto é suficientemente importante para justificar um capítulo separado no plano de mitigação. Este capítulo pode
incluir medidas pelo público, comunicação dos riscos, responsabilidade pelo risco residual e procedimentos sobre a participação do público no processo
de decisão e implementação.
Capítulo 7. Parágrafo de atualização
Um plano de mitigação nunca deve ser estático.
Devem ser identificados atempadamente novos riscos e outros desenvolvimentos e os resultados da
implementação real das medidas de mitigação que
podem exigir a atualização do(s) plano(s). Sugerese portanto que seja feita a descrição das responsabilidades quanto à realização, avaliação e atualização do plano num capítulo separado. Este pode
incluir um procedimento para a avaliação, recolha
de feedback e pesquisa sobre o resultado. Também
se sugere que as medidas de mitigação e as políticas
de preparação para catástrofes sejam testadas na
prática através de exercícios operacionais. Estes
podem ser bases úteis para atualizações futuras e
novos processos de mitigação.
Apêndices
Nos apêndices podem ser incluídos a lista dos recetores do plano de mitigação, um resumo do enqua-

As principais lições práticas descritas nesta brochura podem ser resumidas naquilo que o projeto MiSRaR tem vindo a denominar por abordagem RISCE.
Para uma estratégia de mitigação bem sucedida
devem, pelo menos, ser levados em conta os seguintes cinco princípios básicos:
Avaliação de Risco: a perceção de riscos é o ponto
de partida para uma mitigação bem sucedida.

Integral: só quando são tidos em conta todos os efeitos e vulnerabilidades é que pode ser elaborada uma
estratégia de mitigação significativa. Uma estratégia
bem sucedida inclui medidas em todas as camadas
de segurança multicamada.
EStrutural: a mitigação é um processo contínuo que
tem de ser integrado nas organizações relevantes.

Cooperação: todas as agências governamentais
relevantes, a sociedade civil, as indústrias e os habitantes necessitam cooperar.
AntEcipado: os riscos podem ser mais eficazmente
mitigados se a segurança for considerada no desenvolvimento territorial o mais cedo possível.

Antevisão da terceira brochura
O processo de mitigação não acaba com a análise
custo-benefício (CBA). A brochura MiSRaR que se
segue aborda as condições necessárias para a
implementação da estratégia de mitigação. Como
podemos fazer com que resulte? Que tipo de cooperação é necessária? Como conseguimos o orçamento? Estas e outras questões serão respondidas na
próxima brochura. Entre outros, os assuntos que
serão discutidos são o trabalho em rede, financiamento, loby & advocacy e monitorização e execução.
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Interessado em mais informação?
Visite www.misrar.eu ou contate:
Região de Segurança South-Holland South
Chefe de fila, Países Baixos
Nico van Os,
n.van.os@vrzhz.nl
+31786355323 / +31651341450
Município de Tallinn
Estónia
Jaan Kuks
jaan@procivitas.ee
+37256562440
Euro Perspectives Foundation
Bulgária
Maria Basheva
mary_basheva@abv.bg
+359887396519
Província de Forlì-Cesena
Itália
Elisa Cangini
elisa.cangini@provincia.fc.it
+390543714650
Região de Epirus
Grécia
Nikos Batzias
nimpatzi@thesprotia.gr
+302665099863
Município de Mirandela
Portugal
Sónia Gonçalves
misrar@cm-mirandela.pt
+351932657047
Município de Aveiro
Portugal
Rita Seabra
misrar@cm-aveiro.pt
+351961621142
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O projeto MiSRaR
Sete parceiros de seis países da UE uniram forças
para partilhar conhecimento e experiências sobre
a gestão de riscos de segurança físicos, especificamente através do ordenamento e planeamento
do território. O projeto Mitigating Risks in European Regions Relevant Spatial and Towns (MiSRaR) é cofinanciado pelo FEDER e tornado possível pelo programa INTERREG IVC. Os participantes neste projeto são:
- Região de Segurança South-Holland South,
Países Baixos (chefe de fila)
- Município de Tallinn, Estónia
- Região de Epirus, Grécia
- Provincia de Forlì-Cesena, Itália
- Município de Aveiro, Portugal
- Município de Mirandela, Portugal
- Euro Perspectives Foundation (EPF),
Bulgária.
O objetivo do projeto é permitir aos profissionais
no campo da gestão de riscos aprender com as
experiências de outras partes da Europa. Para tal,
os líderes do projeto e peritos dos parceiros participantes encontram-se em dezasseis seminários
internacionais. Para possibilitar a partilha das
lições largamente aprendidas dentro da UE, os
resultados do projeto são apresentados em três
brochuras e um manual completo. Aqui, com base
na experiência dos parceiros participantes e tendo em conta os regulamentos da UE relevantes,
são descritas as fases do processo de gestão e
mitigação de riscos, com conselhos práticos.
Também são disponibilizadas as boas práticas
dos parceiros participantes. Deste modo, outros
governos dentro da UE podem encontrar inspiração e contatos práticos nas políticas implementadas que podem melhorar a gestão sistemática de
riscos.

Nota do autor
Esta é a segunda de três brochuras. A língua principal do projeto é o inglês. Para além do inglês, as
brochuras e o manual foram traduzidos para as
línguas dos parceiros participantes: búlgaro,
holandês, estónio, grego, italiano e português. Os
conceitos mais importantes são sempre indicados
em inglês, assim como na língua do parceiro.
Devido à diferença entre as línguas, é possível
que certas palavras nas traduções possam ser
interpretadas (parcialmente) de uma forma diferente do inglês. Para evitar isto o mais possível
são fornecidas definições para vários conceitos.
Notas
1

http://ec.europa.eu/environment/seveso/
Working with scenarios, risk
assessment and capabilities in the National Safety and
Security Strategy of the Netherlands, Dutch Ministry of
Safety and Justice, Outubro 2009.
3 Guide to CBA of major projects; in the context of EC
regional policy, União Europeia.
4 Quah, Euston, Toh, Raymond, Cost benefit
analysis cases and materials.
5 Guideline for CBA on infrastructure, Netherlands,
Ministries of Economy and Transport.
2
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