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Estratégias de redução do risco nas zonas costeiras da 

UE - recomendações para os decisores políticos 

regionais, nacionais e da UE  

  O Desafio 

Eventos recentes e históricos de baixa frequência e de elevado impacto 

comprovaram a gravidade dos riscos por inundações enfrentados pelas zonas 

costeiras na Europa. Entre estes eventos estão a tempestade de St. Agatha de 

2014 no Adriático, a tempestade Xavier/St. Nicholas no Noroeste da Europa, e a 

tempestade Xynthia 2010 em França. No entanto, acontecimentos históricos 

como a inundação de 1953 no Noroeste da Europa e a inundação de Hamburgo 

em 1962 ou a inundação de 1872 no Báltico Meridional, e outras anteriores, 

demonstraram que estes impactos devastadores fazem parte, desde longa data, 

da história da Europa. O mesmo é válido para o resto do mundo. 

De acordo com o IPCC, estes riscos para as zonas costeiras são susceptíveis de 

aumentar no futuro, uma vez que tanto a perigosidade (por ex., a subida do nível 

do mar) e os impactos (devido ao aumento da ocupação) irão aumentar. Tal 

exige uma reavaliação das estratégias de redução do risco de desastres 

costeiros (DRR) e uma nova combinação de medidas de prevenção (ex., 

protecção por obras de engenharia), mitigação (ex., limitação da construção em 

zonas propensas a inundações; soluções baseadas na Natureza) e preparação 

(ex., sistemas de alerta, EWS). Para tal, é necessária investigação aplicada para 

Vulnerabilidade da UE  

Mais de 40% da população 
da UE vive em 439 regiões 
costeiras de 22 Estados-
Membros (Colett & Engelbert 
2013). 

Sete dos 22 estados 
membros têm mais do que 
uma zona costeira. 

Bens no valor de cerca de 
959 bilhões de euros estão 
potencialmente em risco 
(Hinkel et al 2014).  
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melhorar as capacidades de previsão e de alerta, melhorar a avaliação do risco 

costeiro a longo prazo e optimizar a combinação de medidas de prevenção, 

mitigação e preparação. 

Em 3 anos e meio, o projecto RISC-KIT desenvolveu ferramentas e abordagens 

para registar eventos com impacto (históricos e recentes), permitir a identificação 

de áreas costeiras expostas a um maior risco, fornecer um conjunto de medidas 

potenciais de DRR e avaliar a eficácia e adequação destas medidas. Todas as 

ferramentas foram demonstradas com a contribuição dos utilizadores, em dez 

estudos de caso na Europa, e podem ser posicionadas no Ciclo de Gestão de 

Desastres, como se mostra na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Compromisso Político 

O projecto RISC-KIT baseia-se, em parte, nas Prioridades do Quadro de Acção 

de Hyogo da UNISDR (2010-2015). A pertinência da abordagem e da 

metodologia do RISC-KIT, bem como as suas conclusões, são confirmadas pelo 

novo Quadro de Acção de Sendai (2015-2020), que tem como objectivo prevenir 

novos riscos e reduzir os riscos de catástrofes existentes, através de uma 

aproximação inclusiva de toda a sociedade e de todos os riscos, incorporando 

Mais informações sobre 
o Quadro de Acção de 
Sendai em: 
http://www.unisdr.org/we
/coordinate/sendai-
framework  

Figura 1: Ciclo de Gestão de Desastres e as Ferramentas do 

RISC-KIT  
Figura 1: Ferramentas do 
RISC-KIT e seu lugar no 
Ciclo de Gestão de 
Desastres (Van Dongeren 
et al., em publicação, 
adaptado de um original 
cedido por cortesia de C. 
van de Guchte, Deltares). 

http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
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áreas da política económica, social e ambiental, com o intuito de reduzir a 

vulnerabilidade e aumentar a resiliência. A abordagem do projecto RISC-KIT está 

alinhada com as Prioridades de Acção do Quadro de Sendai 1, 2 e 4 e com os 

seguintes "Princípios Orientadores": 

§19d: Envolvimento de toda a sociedade; 

§19g: A tomada de decisões deve ser inclusiva e informada, utilizando uma 

abordagem multi-risco; 

§19i: Incorporação das características locais e específicas dos riscos na 

determinação de medidas de redução de risco; 

§19f: Capacitar as autoridades e as comunidades locais para reduzir o risco 

associado a desastres; 

A Directiva 2007/60/CE relativa à avaliação e gestão do risco de inundações (FD) 

é a legislação europeia para a gestão de todos os tipos de inundações (fluviais, 

pluviais, marinhas, subterrâneas e artificiais). O RISC-KIT contribui com métodos 

e ferramentas para avaliar e melhor definir o impacto das inundações costeiras. 

O relatório preliminar sobre a "Gestão do risco de inundações na UE e o primeiro 

ciclo de implementação (2009-2015) da FD" (EC 2016) destaca obstáculos e 

desafios encontrados pelos Estados-Membros na implementação da FD. Estes 

incluem: produção de bases de dados nacionais relativas a receptores, 

consistentes e de alta qualidade, para avaliação dos impactos das inundações 

sobre bens infra-estruturais e, especialmente, sobre bens sociais e culturais; 

baixa aceitação de abordagens ecossistémicas nos planos costeiros de DRR; 

necessidade de orientações sobre a avaliação dos efeitos das medidas não 

estruturais no risco de inundação. Estas questões foram abordadas no RISC-KIT. 

 Resultados do RISC-KIT  

No apoio prático à implementação do Quadro de Acção de Sendai e da Directiva 

de Inundações da UE, o RISC-KIT desenvolveu um "conjunto de ferramentas" 

para apoiar estratégias de redução de risco e aumentar a resiliência das zonas 

costeiras. As ferramentas são fornecidas em código-aberto e gratuitas.  As 

ferramentas foram testadas e aplicadas nos dez locais de 

estudo do projecto RISC-KIT ao longo dos cinco mares 

regionais da UE (ver Figura 2). Os locais de estudo 

mostram a diversidade das regiões costeiras da Europa, 

abrangendo uma variedade de cenários geomorfológicos, 

perigos (galgamento, erosão, inundações, etc.), ocupação e 

perfil socio-económico. As ferramentas RISC-KIT, junto com 

as necessidades dos Estados-Membros da UE para a 

segunda fase de implementação do FD são apresentadas 

em seguida. 

Mais informação sobre a 
Directiva Quadro das 
Inundações em: 
http://ec.europa.eu/envir
onment/water/flood_risk 

 

Figura 2: Casos de estudo do RISC-KIT 

distribuídos pelos mares regionais da 
Europa. 

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk
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Ferramentas RISC-KIT  

 

Base de dados de impactos de tempestades: um repositório 
de dados socio-económicos e físicos do impacto das 
tempestades históricas nos países do projecto. É o primeiro 
de seu tipo na Europa, fornecendo uma visão geral dos 
eventos desde a actualidade até ao ano de 1304. 

 

O Quadro de Avaliação de Riscos Costeiros (CRAF) identifica 
as áreas costeiras mais ameaçadas, em duas fases: primeiro, 
num exame rápido ao nível regional, identifica potenciais 
pontos sensíveis, enquanto na segunda fase é feita uma 
avaliação e selecção desses pontos utilizando técnicas mais 
detalhadas, considerando as condições atuais e as futuras 
alterações climáticas, e tendo em conta não apenas danos 
directos, mas também danos indirectos, interrupções 
sistémicas e a capacidade de recuperação. 

 

O Guia de Gestão fornece medidas potenciais de DRR 
(incluindo prevenção, mitigação e preparação, abordagens 
estruturais e não-estruturais, soluções de engenharia ou 
naturais e combinadas) que podem ser usadas nos planos de 
DRR locais. 

 

A Ferramenta Local é usada na fase de planeamento para 
avaliar a eficácia das soluções de DRR na redução dos riscos 
de erosão e inundação. A ferramenta também pode ser usada 
como um sistema de alerta orientado para o impacto no caso 
de ocorrer uma tempestade. Este sistema não se concentra 
apenas nos perigos, mas também nos impactos. O seu 
desenho generalista permite que a ferramenta seja adaptada 
aos sistemas e softwares locais.  

 

A Ferramenta de Análise Multi-critérios (MCA) fornece um 
método para avaliar a aceitabilidade, sustentabilidade e 
viabilidade de soluções de DRR usando o envolvimento das 
partes interessadas e a interacção entre a sociedade civil e o 
governo, promovendo a cooperação transectorial.  

 

Necessidades para a 2ª 
fase de implementação 
da FD, expressas pelos 
estados membros (ver 
EC 2016) 

Melhoria da informação 
sobre inundações 
históricas relevantes e seu 
impacto. Uma base de 
dados centralizada para 
registo de eventos de 
inundação e dos danos 
causados. 

 

Novas ferramentas para 
analisar riscos de 
inundação e erosão 
usando modelos de alta 
precisão e conhecimento.  

 

 

 

 

Um catálogo abrangente  
de potenciais medidas de 
DRR.  

 

 

 

 

Avaliação da eficácia das 
soluções de DRR. 
Sistemas de alerta 
orientados para o impacto.  

 

 

 

Maior ênfase no 
envolvimento activo das 
partes interessadas na 
gestão dos riscos de 
inundação; aumentar o 
envolvimento e a aceitação 
do público; priorizar 
medidas.  

http://www.risckit.eu/np4/np4/382.html
http://www.risckit.eu/np4/383.html
http://www.risckit.eu/np4/385.html
http://www.risckit.eu/np4/384.html
http://www.risckit.eu/np4/386.html
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 Recomendações  

Com base nos resultados do desenvolvimento e aplicação das ferramentas RISC-KIT, destacam-se 

as lições aprendidas e fornece-se uma série de recomendações dirigidas aos diferentes 

intervenientes. Reflecte-se sobre a relevância das conclusões, em particular, no âmbito do Quadro 

de Sendai e da Directiva de Inundações.  

I. Da perigosidade isolada à avaliação de impactos multi-
risco.  

O RISC-KIT passou da análise de perigosidades isoladas à 

avaliação de múltiplos riscos, incluindo impactos directos e 

impactos indirectos, interrupções sistémicas e 

recuperação, visto que uma abordagem baseada em 

impactos é crucial para a tomada de decisões de 

redução de riscos. Entender onde e como os múltiplos 

perigos afectarão os sistemas e infra-estruturas sociais e 

económicas nas áreas costeiras permite seleccionar de 

forma mais inteligente as medidas de DRR e de gestão de 

emergência. Em concordância, o Quadro de Sendai 

menciona a necessidade de avaliar e antecipar os 

impactos económicos e sociais das catástrofes (§31 (d)). 

II. Promover a informação e o desenvolvimento de 

ferramentas de avaliação 

O RISC-KIT desenvolveu um conjunto genérico de 

ferramentas que contribuem significativamente para a 

DRR costeira na Europa e para além dela. Estas 

concorrem para as Prioridades 1, 2 e 4 do Quadro de 

Sendai. O RISC-KIT desenvolveu ferramentas genéricas, 

mas assegurou que estas fossem suficientemente 

flexíveis para serem adaptadas às circunstâncias locais. 

No RISC-KIT foram desenvolvidos dois tipos principais de 

ferramentas: informativas (Base de dados de impacto de 

tempestade e Guia de gestão on-line) e de avaliação 

(CRAF, Ferramenta local, Análise multi-critérios). Estas 

ferramentas respondem às necessidades expressas na 

implementação da Directiva sobre Inundações. 

III. Reduzir sobreposições nas competências nacionais 

e regionais relativas à DRR  

Através de uma análise aprofundada de 10 estudos de 

caso europeus e das suas estruturas de governação, o 

projecto revelou uma vasta gama de abordagens para a 

DRR e para a gestão costeira. Apesar das diferenças, 

são evidentes alguns desafios comuns. Relacionam-se, 

sobretudo, com a necessidade de clareza nas estruturas 

Recomendações do RISC-KIT em 
abordagens baseadas no impacto  

"Promover o desenvolvimento e a 
utilização de avaliações baseadas no 
impacto, de sistemas de alerta e de 
sistemas de apoio à decisão" 

Quem deve actuar? Estados membros da 
UE, administrações nacionais e regionais, 
gestores costeiros. 

 

Recomendações do RISC-KIT no 
desenvolvimento de ferramentas  

“Promover a aplicação de ferramentas de 
informação e avaliação do risco costeiro 
com vista à optimização de recursos a 
serem despendidos na gestão do risco 
costeiro”.  

Quem deve actuar? Estados membros da 
UE, administrações nacionais e regionais, 
gestores costeiros, comunidade académica, 
consultores. 
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e procedimentos de governação, e com a importância 

do envolvimento dos cidadãos, tanto em termos de 

disponibilização de conhecimentos locais como de 

sensibilização para respostas eficazes na minimização de 

riscos. Em locais onde os níveis de financiamento para a 

implementação local são escassos, pode emergir uma 

tensão entre responsabilidade e capacidade de agir. A 

Prioridade 3 do Quadro de Sendai (§ 30 (a)) aborda 

directamente esta questão, apontando para a necessidade 

de alocar os recursos financeiros e logísticos necessários a 

todos os níveis da administração. 

 

IV. Melhorar a qualidade dos dados e a acessibilidade 
aos impactos económicos e sociais dos desastres  

Todas as aplicações de ferramentas mostraram a 

necessidade de ter dados precisos e actualizados, 

topográficos, físicos e de impacto (por ex., sobre 

vulnerabilidade ou impactos socio-económicos) 

usando padrões uniformes. A Prioridade 1 do Quadro de 

Sendai também aponta para a necessidade de avaliar 

sistematicamente, registar, compartilhar e contabilizar 

publicamente as perdas de desastres e compreender os 

impactos económicos, sociais, de saúde, educação, 

ambientais e culturais, conforme apropriado, no contexto 

de cada evento e de cada perigo, exposição e 

vulnerabilidade (§24 (d)). 

 

V. Apoiar mais colaborações multidisciplinares  

O desenvolvimento das ferramentas do RISC-KIT só foi 

possível com uma equipa formada por engenheiros, 

modeladores, economistas, historiadores, antropólogos e 

cientistas sociais, todos envolvidos no desenvolvimento e 

aplicação de métodos de investigação 

multidisciplinares, fora das suas zonas de conforto. Este 

importante aspecto foi central nas duas Escolas de Verão 

para Jovens Cientistas. Esta integração de sistemas de 

conhecimento contribui ainda para o Quadro de Sendai 

(§24 (h)), que destaca a necessidade de promover e 

melhorar o diálogo e a cooperação entre comunidades 

científicas e tecnológicas.  

 

 

Recomendações do RISC-KIT em 
multidisciplinaridade   

“Facilitar abordagens multidisciplinares, 
fornecendo apoio dedicado e guias 
práticos para acompanhar os processos, 
incluindo tradutores dedicados e pessoal de 
processamento de dados, quando 
necessário". 

Quem deve actuar? Consórcios de 
investigação nacionais e internacionais e 
agências de financiamento.  

Recomendações do RISC-KIT relativas a 
dados 

“Estabelecer protocolos e sistemas para 
compilar dados padronizados a nível 
europeu que permitam uma melhor 
compreensão e previsão dos impactos". 

"Construir a base de conhecimento sobre os 
impactos das cheias costeiras na Europa 
através de pesquisas históricas e 
protocolos padronizados para o registo 
pós-evento, com consciencialização sobre 
a necessidade da informação".  

Quem deve actuar? UE e os Estados 
membro da UE para definirem o quadro de 
actuação; implementação por 
administrações locais. 

Recomendações do RISC-KIT na gestão 
do risco costeiro  

 “Encontrar maneiras pelas quais se 
possam optimizar as competências das 
autoridades responsáveis, reduzindo 
sobreposições, e garantindo que as 
autoridades locais têm recursos 
financeiros e logísticos adequados para 
agir”. 

Quem deve actuar? Administrações 
nacionais, regionais e municipais.  
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VI. Promover combinações de medidas incluindo 
soluções baseadas na Natureza  

Em algumas áreas de estudo, as medidas de DRR 

isoladas não resultaram numa redução de risco adequada. 

Ao invés, a combinação de mais do que uma medida 

pode ser uma solução mais eficaz. A combinação de 

medidas de prevenção e mitigação foi positivamente 

recebida no diálogo com os utilizadores. As soluções 

baseadas na Natureza (EBS), inspiradas em 

características e processos naturais foram raramente 

seleccionadas pelos utilizadores, por dois motivos: 1) falta 

de evidência clara de que poderiam ser tão eficazes 

quanto as medidas tradicionais; 2) requerem mais espaço 

físico do que as medidas de DRR tradicionais. Se essas 

barreiras puderem ser superadas, as EBS podem ser 

efectivamente integradas no planeamento de DRR. 

VII. Forte envolvimento dos intervenientes  

Os intervenientes, não só os especialistas, mas também 

os cidadãos comuns, desempenham um papel 

importante como fornecedores e destinatários de 

informações sobre o risco costeiro e abordagens à DRR. 

No RISC-KIT, os moradores locais foram vistos como 

portadores de importantes conhecimentos históricos e 

culturais, que muitas vezes possuem a chave para 

compreender comportamentos e atitudes em relação ao 

risco costeiro e às abordagens e medidas de DRR. A 

importância deste envolvimento reflecte-se nos princípios 

orientadores do Quadro de Sendai (§19 (d)), que assinala 

que a DRR requer envolvimento e parceria " de toda a 

sociedade". Esta é também uma componente importante 

da aplicação da Directiva de Inundações (§9), que visa a 

"participação activa de todas as partes interessadas”.  

VIII. Disseminação: adaptar os resultados da 

investigação ao público-alvo  

O RISC-KIT aproveitou ferramentas on-line e off-line e o 

trabalho em rede para informar o público, os 

intervenientes e os utilizadores sobre o projecto e seus 

produtos. Deu-se especial atenção à adaptação do formato 

da mensagem a cada um dos públicos-alvo. O Quadro de 

Sendai reconhece a necessidade de disseminar 

informações de risco de desastres aos decisores, mas 

também ao público em geral e comunidades em risco, num 

formato apropriado (§24 (c) e (§19 (d)). 

Recomendações do RISC-KIT relativas 
ao envolvimento dos intervenientes  

“Cultivar os processos inclusivos para 
apoiar as abordagens de participação da 
sociedade e assegurar que o 
conhecimento local é reconhecido e 
valorizado como um complemento ao 
conhecimento científico para desenvolver 
uma compreensão integrada do risco 
costeiro e conceber abordagens e 
medidas de DRR apropriadas a cada local. 

Quem deve actuar? Decisores políticos a 
nível local e nacional; comunidade 
académica; consultores e agências de 
financiamento. 

Recomendações do RISC-KIT em 
disseminação  

“Adaptar os resultados da investigação ao 
público-alvo: criar produtos acessíveis e 
compreensíveis para as comunidades em 
risco e público em geral, além de criar 
produtos que forneçam os detalhes 
necessários aos decisores e à comunidade 
académica.” 

Quem deve actuar? Comunidade 
académica; consultores. 

Recomendações do RISC-KIT em medidas 
de DRR  

 “Ao planear a DRR devem considerar-se 
combinações de medidas, especialmente 
de prevenção e mitigação, que podem ser 
preferíveis a medidas isoladas, e tentar 
incluir soluções baseadas na Natureza. Para 
demonstrar a eficácia das EBS deve ser 
construída uma base de evidência com 
exemplos práticos de aplicação de EBS".  

Quem deve actuar? Comunidade 
académica, consultores, gestores locais.  
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