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1. INTRODUÇÃO 

1.1. AMBIENTE E PERIGO, A EMERGÊNCIA DA RACIONALIDADE 

MODERNA 

A humanidade vive tempos caracterizados por um conjunto de ameaças locais ou 

globais que consubstanciam ameaças e incertezas que afetam individuo os grupos e 

comunidades na sua integridade, bem estar e modos de vida. Situação não totalmente 

nova na medida em que no processo de desenvolvimento e evolução da vida na terra 

as ameaças provenientes das forças da natureza se concretizaram em diversas 

catástrofes algumas de violência extrema. E, tal como hoje foi sentida a necessidade 

de entender e enfrentar as situações adversas e suas consequências, dando lugar a 

explicações onde a feitiçaria misticismo e magia tomavam conta do pensamento e da 

ação. Perante o inexplicável como considera Douglas (1991) cada sociedade atribui a 

catástrofe a diferentes causas.  

Porém, a partir do século XVIII a industrialização sob o modelo capitalista, assente em 

processos de exploração do homem e dos recursos naturais, colocou questões e 

perigos de outra natureza. Questões de direitos humanos relativos à exploração 

salarial e a outras e condições de vida (insalubridade habitacional e escassez de 

moradia, doença, ausência de assistência à mulher e à criança). Perigos oriundos do 

ambiente de trabalho dos meios de produção (manejo das máquinas, da matéria prima 

manuseadas e das relações de trabalho.  

Questões e perigos que conduziram à lutas de classe com foco no confronto entre 

capital e trabalho2. 

De forma diferida outras consequências se revelaram, a contaminação dos solos água 

e ar, a exaustiva exploração dos recursos, agudizando a perceção de que as 

explicações, apanágio das sociedades que antecederam a modernidade, eram 

                                                           
2 Sobre o conflito se debruçaram e agiram cientistas e estudiosos (Saint-Simon Fourier, Owen, Marx e 

Engels entre outros) construindo estruturas teóricas explicativas, agiram os operários organizados em 

movimentos de tipo sindical e político, e se pronunciou a própria Igreja, através das Encíclicas Sociais 

dos século XIX  e XX,  incentivando o estado a intervir no conflito.  
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desajustadas e obsoletas. Tornavam-se incompatíveis com a racionalidade moderna 

a qual atribui à ciência a explicação do mundo, da vida, e dos fenómenos naturais e 

sociais.  

Questões de elevada complexidade questionavam o poder e a própria sociedade. 

Como explicar as alterações climáticas e suas consequências? Que resposta para 

fenómenos como inundações tsunamis incêndios, cuja aparência natural é apenas 

uma falácia? E que dizer sobre os acidentes de Chernobil? Fukushima e o tsunami 

que lhe deu origem? E o furacão Katrina? Quantas vidas humanas têm ceifado? Que 

prejuízos? Que efeitos no ambiente de forma imediata e para as gerações futuras? 

 Na modernidade há o entendimento de que os acontecimentos relativos ao ambiente 

que atingem o ser humano, decorrem tanto da natureza como da ação humana, pois 

o meio ambiente é simultaneamente natural e humano. Reconhece-se assim o ser 

humano simultaneamente obra e agente construtor do ambiente, o qual e o garante 

do seu desenvolvimento intelectual e crescimento moral, social e espiritual3. e 

progressivamente valorizada em disposições posteriores, nele se revela a conceção 

de Beck da fusão sociedade e natureza numa natureza social”, perdendo e mudando 

o seu significado de entidades individuais (Beck, 1995,40). E, na perspectiva da 

sociedade de risco a centralidade anterior do conflito capital/trabalho ganha nova 

expressão  

“los problemas y conflictos de reparto de la carencia son sustituidos por los problemas 

de la producción, definición y reparto de los riegos producidos de manera cientifico-

técnica” (Beck, 1998, 25).  

1. 2. CONFIANÇA E SEGURANÇA - O DOMÍNIO TÉCNICO POLÍTICO  

Mas a moderna teoria do risco não eliminou os conceitos de perigo e acidente, antes 

os integrou na trilogia explicativa do fenómeno: risco-perigo-crise (Rebelo, 1999). 

Entre eles a diferenciação não é uma questão de grau ou intensidade, as 

características do risco apontam a probabilidade, sendo por isso uma abstracção. É 

pelo acidente que ele se torna evidente e concreto aos olhos dos leigos, é a ocorrência 

                                                           
3 Princípio consagrado na primeira reunião mundial sobre o ambiente em Estocolmo 1972 
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que confirma (e por vezes revela) a existência do risco e lhe confere objectividade. 

Por isso o risco é também a medida do perigo, a probabilidade, estatisticamente 

verificada, de que o perigo se materializa no acontecimento funesto (acidente) seja 

qual for a sua dimensão e incidência (Ferreira, 2008). Esta característica reforça a 

forte componente subjectiva ligada à percepção individual e representação social cujo 

conhecimento é essencial nas estratégias de prevenção4. Na modernidade o risco é 

colectivo, decorrendo dos processos de modernização autónoma e do carater 

globalizado dos sistemas sociais, afetando  

 “potencialmente todos quantos vivem à face da Terra, como no caso de desastre 

ecológico ou de guerra nuclear” (Giddens,1995:29)   

Deste modo o acidente nas condições em que ocorre na modernidade apresenta 

diferenças a primeira das quais é a sua constância e regularidade, O acidente 

considerado anteriormente obra do acaso, inconstante e imprevisto, obedece afinal a 

leis estatísticas, é calculável, precisa por isso para o conhecer de novas conversões 

intelectuais, e, consequentemente um novo modo de julgamento. 

“L´accident moderne a une objectivité propre qui le fait échapper à l´analyse 

traditionnelle des comportements en termes de prudence ou de vigilance individuelles” 

(Ewald, 1986,17)  

A segunda diferença é o seu carácter social – o acidente moderno é um produto da 

vida colectiva. Consequência dos novos modos de vida da modernidade, o acidente é 

o resultado de viver em conjunto, da vizinhança, da partilha das coisas e dos afectos, 

dos grandes espaços e dos grandes acontecimentos, dos conflitos e interesses 

individuais e colectivos, mas essencialmente do modelo de desenvolvimento. Esta 

dimensão colectiva é bem referenciada por Ewald   

“ résulte moins du colloque singulier de l´homme avec des choses que de la multitude 

imbriqués de ses rapports avec autrui.” (Ewald, 1986:17)  

                                                           
4 Almeida considera múltiplas dimensões no risco: técnica, subjectiva, social, jurídica, cultural, filosófica 

e económica e política (Almeida,2011).  
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Finalmente o acidente é um capital – de forma simbólica ou material os danos devem 

ser reparados por aquele(s) a quem for atribuída a responsabilidade,5 mesmo as 

consequências irreparáveis mas às quais do ponto de vista ético e jurídico pode ser 

atribuído um valor. Se o ressarcimento material dos prejuízos do provável acidente 

entra nos cálculos atuariais para a aceitação do risco, estes devem incluir também a 

prevenção estará presente mas igualmente a socialização do risco, considerando que 

a necessidade de reparação advém dos interesses igualmente sociais. 

Simultaneamente a evolução do conhecimento e a organização política nestas 

sociedades fez emergir novos modelos de orientação social, onde a dimensão política 

ganha particular relevo mas onde as decisões se baseiam em formulações técnicas. 

No atual estado das sociedades mais desenvolvidas os domínios técnico e político, 

favorecidos pelo avanço da ciência e pelo fortalecimento do poder político, funcionam 

organizados e centralizados. Por sua vez os estudos científicos, levado a cabo a partir 

de Beck (1998,1998ª) Giddens (1995),  Ewald (1986) e entre nós Rebelo (1999) e 

outros, e a inclusão da teoria das probabilidades no estudo do risco, permite uma nova 

visão dos perigos presentes e próximos e dos seus contextos. Particularmente a 

proposta de Ewald favorece o estudo matemático na análise avaliação e gestão dos 

riscos, processo que fundamenta decisões políticas6. Sem esquecer que a grande 

ambição da modernidade é dominar os riscos e perigos por meio da ciência e da 

técnica e nessa preocupação o risco tornou-se a medida do perigo, colocando-o cada 

vez mais na agenda política dos governos.  

Do ponto de vista social é o estado-providência que emerge como expoente máximo 

do modelo de estado social. Colocando-se como garante dos direitos humanos alterou 

a relação cidadão-estado com o reconhecimento das obrigações deste perante os 

cidadãos. Nesta passagem a resposta ao sofrimento e problemas diversos, 

desencadeando sentimentos de compaixão, atendidos segundo critérios e princípios 

                                                           
5 O princípio da responsabilidade decorrente da culpa cedeu terreno ao princípio da responsabilidade 
decorrente do risco e demais modalidades de responsabilidade sem culpa. 
6 Ver Almeida (2011) e outros colaboradores sobre os riscos e a gestão da água, particularmente no 
ponto 5 – Exemplos de Estudos de Caso. 
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da caridade, muda de paradigma na ótica da afirmação dos direitos civis políticos e 

sociais.  

“en el Estado moderno la mayoría de esas actividades han sido sustraídas al 

sentimiento y la acción personales y transferidas al sistema público e bienestar. La 

aportación voluntaria ha sido sustituida por un imposto, la iniciativa privada por la 

institución oficial…y, por parte del receptor, la esperanza en la correspondiente 

caridad por el derecho a unos servicios permanente públicamente garantizados” 

(Jonas, 1997, 46) 

Mas o estado protetor chama a si outro tipo de funções de preservação da vida 

individual e social incluindo a protecção civil e ambiental. Deste modo questões como 

responsabilidade segurança e confiança deixaram de ter um carater individual para se 

afirmarem questões técnicas e políticas e destinos colectivamente organizados. Os 

sistemas abstractos (Giddens (1995) na forma de garantias simbólicas e sistemas 

periciais vão ocupar nesta perspectiva o espaço onde as diferentes formas de 

intervenção ganha sentido. Nos primeiros Giddens inclui o dinheiro ora, na perspectiva 

do risco como calculável assenta toda a actividade seguradora. Os sistemas periciais 

estão sem dúvida ligados ao conhecimento e tecnologias e competências profissionais 

inerentes a cada área profissional.  

“As administrações e técnicos mantêm como legítima a noção probabilística do risco 

baseada em metodologias e procedimentos de carácter técnico e científico, como a 

única forma racional de limitar o perigo.” (Ginjeira, 2010, 215)  

A tecnologia e o lugar dos especialistas surge assim pela necessidade dos sistemas 

periciais os quais na questão dos riscos se afirmam numa multidisciplinaridade que 

vai das ciências exatas às ciências sociais da saúde e comportamentais.  

“Nas condições sociais modernas, todos os experts são especialistas. A 

especialização é intrínseca a um mundo de alta reflexividade, onde o conhecimento 

local é informação reincorporada, derivada de sistemas abstratos de um ou de outro 

tipo” (Giddens, 1995, 110).  
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2. O RISCO DAS FORÇAS DA NATUREZA EM PORTUGAL  

Tomaremos neste texto a definição da Organização Mundial da Saúde a qual 

considera catástrofe como “…um acontecimento natural ou provocado pelo homem, 

cuja ameaça pode justificar a necessidade de socorros de emergência, e no qual os 

grandes danos materiais são acompanhados de trágicas perdas de vidas humanas e 

grande número de vítimas, invariavelmente feridas com gravidade”. 

Em território português têm ocorrido situações que correspondem a esta definição. 

Portugal pelas suas características apresenta alguns tipos de risco que as catástrofes 

ocorridas confirmam. Situando-se numa zona sísmica os episódios de tremores de 

terra e actividade vulcânica são frequentes. A sua grande faixa marítima, 

considerando o continente e particularmente as regiões autónomas na sua 

insularidade, torna-o particularmente vulnerável às mudanças climáticas que 

favorecem avanço dos oceano, e a seca de grande parte do território.  

A actividade sísmica e vulcânica territorialmente situada têm originado algumas das 

maiores catástrofes em Portugal continental e regiões autónomas dos Açores e da 

Madeira.   

Nas últimas décadas em função das mudanças climática o avanço do mar em zonas 

costeiras e as grandes marés tem provocado em toda a costa portuguesa a ocorrência 

de grandes inundações que embora não registem no geral perdas humanas provocam 

avultados prejuízos materiais quer nas actividades económicas quer nas habitações. 

O risco de incêndio hoje na ordem do dia da agenda mediática e política tem-se 

revelado há muito um dos grandes problemas ao qual os sucessivos governos não 

têm conseguido dar uma resposta cabal. Problemas complexa em virtude da 

ocupação do solo, de actividades económicas ligadas à agricultura e floresta por si só 

agravam o risco, mas também do abandono do interior a um destino de certificação e 

envelhecimento humano. 
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Este tipo de risco afeta particularmente populações de maior vulnerabilidade social, 

os que desenvolvem a economia com base na agricultura e floresta e os que vivem 

de uma agricultura de susbsistência. Vulnerabilidades sociais económicas e culturais, 

individuais e colectivas, locais e nacionais, impendem e condicionam a análise do 

risco. Diferenciações individuais e colectivas não podem ser desconsideradas perante 

a constatação da existência de  

“una ‘fuerza de atracion’ sistemática entre la pobreza extrema y los riegos extremos” 

(Beck, 1998, 47) 

A vulnerabilidade social aponta para questões e factores a ter em conta na fase de 

prevenção e intervenção em situação de catástrofe.  

Há que ressalvar que sobretudo os riscos de inundações e incêndio, sendo problemas 

que tipificam acidentes naturais, não podem ser desligados da actividade humana, a 

tal simbiose - natureza social.  

 

 

3. CONFIANÇA E RISCO: UM ENFOQUE INTERDISCIPLINAR NA 

INTERVENÇÃO EM SITUAÇÃO DE CATÁSTROFE 

Em relação aos riscos naturais a intervenção deve desenvolver-se em momentos 

distintos no tempo e na forma, a prevenção, a monitorização do risco e a intervenção 

na crise. A prevenção esta directamente relacionada com a análise do risco sendo por 

isso prioritária num primeiro momento a ação dos especialistas dessa área. O estudo 

das ocorrências, da gravidade, da probabilidade, das consequências ambientais e 

humanas dão origem a estudos técnicos altamente especializados para os quais 

deverão contribuir vários especialistas das ciências exatas às ciências sociais e 

humanas. 

A área social, da saúde e comportamental tem nesta matéria igualmente um papel de 

estudo e avaliação de vários parâmetros, população, políticas públicas (saúde e 
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sociais em particular), entidades nacionais e locais, profissionais e instituições de 

proximidade e outros recursos. Os estudos devem ocorrer de forma multidisciplinar 

dadas as especificidades de cada área profissional, constituindo no final um 

documento único orientador. Nesta tarefa poder central e local, considerando a 

geografia dos riscos que afetam o território nacional, os técnicos das diferentes 

especialidades tem um papel fundamental Mas, particularmente devem ser afetos os 

profissionais que trabalham no terreno, pois é importante o seu conhecimento direto 

da população, do terreno e da localização dos elementos populacionais de maior 

vulnerabilidade. As universidades e outros centros onde se desenvolve o saber devem 

igualmente ser chamadas a este processo. Mas porque a prevenção é também uma 

atitude a desenvolver é necessário criar espaços de reflexão e debate entre diferentes 

profissionais.  

Se a fase do estudo pode ser de carater multidisciplinar e multiprofissional a 

intervenção deve construir-se segundo uma dinâmica de interdisciplinaridade pois só 

esta pode no atendimento das situações ter o alcance e amplitude do ser humano, 

transcendendo a especificidade de cada área. Sendo a catástrofe  

A intervenção quando a crise ocorre caracteriza-se pela emergência, mas, como 

qualquer intervenção assenta em fundamentos e princípios que contribuem para a 

formulação de objetivos.  

Este tipo de intervenção desenrola-se ao nível colectivo e individual, tendo em conta 

o conjunto da população afetada e a diferenciação de cada sujeito, de forma a 

considerar vulnerabilidades (económicas e sociais, saúde e outras) e os aspectos 

positivos (resiliência, força dos laços familiares e sociais etc.) 

Nas situações de emergência com regularidade as fases da intervenção – diagnóstico, 

planeamento, ação e avaliação, em funções de necessidades imediatas e recursos, 

seguem mais a dinâmica do processo do que a sua lógica cronológica.   

Situando diferentes áreas de intervenção, daí a importância da interdisciplinaridade, 

há que ter em conta alguns factores no planeamento da intervenção: A natureza do 

acontecimento e as suas implicações e consequências mediatas imediatas; o número 
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de pessoas afectadas directa e indirectamente: características e vulnerabilidade dos 

diferentes grupos; as necessidades, tipos de ajuda imediata e diferida; os recursos 

endógenos e exógenos (da comunidade, nacionais e internacionais); a identificação 

das entidades e outras forças  (instituições, ONGs, voluntariado) implicadas ou a 

implicar; os (diferentes) contextos culturais da população envolvida 

 

 

4. CONCLUSÃO 

Qualquer catástrofe é disruptiva. Pode conduzir à desagregação da estrutura social 

normal e dos laços sociais. Faz emergir, aumentar ou desenvolver de forma abrupta 

vulnerabilidades sociais individuais e/ou do tecido social. Põe à prova a capacidade 

das instituições e estruturas da comunidade. Produz sentimentos de insegurança, 

incerteza e mal-estar que se manifestam no momento ou em diferido (síndrome pós-

traumático). Desencadeia sentimentos e comportamentos individuais e colectivos 

incontroláveis que podem ir da barbárie (saques, raptos e violações) à empatia e à 

solidariedade. Desafia a ciência e a técnica. Mas acima de tudo as situações de 

emergência por grandes acidentes ou catástrofes questiona o poder as políticas 

públicas e o seu domínio e aplicação técnica, pode simultaneamente fazer emergir 

líderes e movimentos sociais. O que distingue fundamentalmente este tipo de 

intervenção em crise é que a intervenção tem que ser imediata, o tempo do 

diagnóstico é muito curto. Daí a importância dos estudos anteriormente referidos que 

tanto devem servir para a prevenção como para o planeamento das acções a 

desenvolver em caso de catástrofe.  

Assim não é apenas o poder político e suas políticas que está em causa mas também 

a operacionalidade das medidas preventivas e a capacidade dos técnicos que as 

aplicam. E, dado que este conjunto é parte dos sistemas abstractos (sistemas 

periciais), onde se alicerça a confiança, a sua falha é fator de agravamento das 

consequências da catástrofe, com efeitos nefastos na recuperação social e emocional 

dos atingidos pela mesma.  
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