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Ao longo do próximo meio século, estima-se que os desastres naturais 
e as respetivas perdas subam drasticamente. Assim, a redução do risco 
de ocorrência de uma catástrofe é um ponto crítico da atualidade – não 
só para os residentes e os governos de países em desenvolvimento, mas 
também para os dos países desenvolvidos, incluindo as agências de de-
senvolvimento e a indústria de seguros.

O livro aborda o tema dos impactos económicos dos desastres em países 
menos desenvolvidos e países emergentes, tendo como exemplo o im-
pacto do tsunami de 2004 na Tailândia.

Os efeitos macroeconómicos serão analisados tendo em conta também 
os efeitos sobre o nível microeconómico, de modo a mostrar a impor-
tância de uma análise a vários níveis dos desastres. Ao explorar o impac-
to económico sobre o nível local de uma forma mais detalhada, o livro 
mostra ainda que a resposta dada pelas sociedades aos desastres deve 
ser analisada de forma crítica. São analisados tanto os efeitos económicos 
positivos, como os negativos, decorrentes da ação das entidades respon-
sáveis pela gestão dos desastres a nível local. 

A obra refere-se a dados empíricos reunidos em agosto e setembro de 
2005, em Khao Lak / Tailândia.

IMPACTO ECONÓMICO E PERÍODO DE RECONSTRUÇÃO

DESASTRES NATURAIS

“Não podemos parar as calamidades naturais, mas podemos e devemos 
equipar melhor os indivíduos e as comunidades para lhes resistir.”

Kofi Annan, Secretário-Geral das Nações Unidas
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PREFÁCIO

Vivi pessoalmente a terrível experiência de uma catástrofe natural. 
Um terramoto devastador na Cidade do México às 7.18 da manhã 
do dia 19 de setembro de 1985, já lá vão quase 30 anos, seguido 
de várias réplicas intensas, uma delas gigantesca, ocorrida às 19.37 
do dia seguintes, quase tão intensa como o movimento telúrico 
inicial. O epicentro foi localizado a sudoeste da costa do Estado de 
Guerrero (Acapulco), a mais de 360 km da Cidade do México. O 
terramoto inicial teve uma magnitude de 8.1 na escala de Richter, 
e uma intensidade estimada de VIII ou IX na escala modificada de 
Mercalli. A réplica grande, no dia seguinte, com uma magnitude 
de 7.5 na escala de Richter, faz dela um terramoto de proporções 
notáveis também. Ambos os terramotos, mas sobretudo o primeiro, 
tiveram uma particularidade nunca antes observada em nenhuma 
parte do mundo, a saber, ondas sísmicas com uma frequência muito 
reduzida, de apenas 2 segundos, quando o normal é que sejam de 6 
ou 7 segundos. Conjugadas estas ondas sísmicas muito curtas com 
a longa duração do terramoto, quase 3 minutos o primeiro, com 
um período de predominância ligeiramente superior a 1 minuto, e 
1 minuto o segundo, levou a que as estruturas dos edifícios fossem 
submetidas a uma trepidação para o qual não estavam suficiente-
mente bem construídas, apesar de o México, pela sua sismicidade 
recorrente, ter um dos códigos de construção, decalcado dos famosos 
“California Standards”, mais estritos do mundo. 

Quando saí do escritório, onde me encontrava desde muito cedo, 
num edifício felizmente bem construído, com alicerces assentes em 
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pilares hidráulicos, que aguentaram bem o embate dramático da 
conjugação das ondas sísmicas, com os choques sucessivos e violentos 
no edifício do lado (Cinema Latino), e comecei a deambular incré-
dulo pelas ruas da cidade, a tirar fotos (umas largas centenas) dos 
terríveis danos, antes de o exército mexicano fechar grandes partes 
da cidade, fiquei siderado com a magnitude da destruição, sobretudo 
nos edifícios governamentais, onde devido à corrupção escandalosa, 
como se veio a provar quando os edifícios estavam no chão, os tais 
“California Standards” tinham sido fortemente “aligeirados”. Apesar 
de o México ter já na altura um dos maiores produtores mundiais de 
cimento, muitos construtores tinham elaborado o betão estrutural 
dos alicerces de muitos edifícios com menor quantidade do que era 
necessário, pelo que muitos alicerces pareciam castelos de areia a 
desmoronar-se, fazendo os edifícios colapsar. O famoso cantor de 
ópera, o Plácido Domingo, perdeu uma série de familiares no com-
plexo de edifícios Nuevo León, que mais pareciam uma sanduíche 
de várias camadas quando os alicerces colapsaram.

Escrevi uns meses depois, algures já em 1986, um artigo para a 
revista Égide da Associação Portuguesa de Seguros, com o título 
“TERRAMOTO: algumas considerações sobre a experiência me-
xicana”, porque um dos aspetos que mais me impactou nos dias 
subsequentes ao desastre foi a falta de preparação das autoridades 
mexicanas para se organizarem e começar os trabalhos de resgate 
de vítimas, num primeiro momento, e de reconstrução da cidade, 
após encerrar o processo de salvamento e de remoção de escombros. 

Não posso deixar de citar algumas recomendações que na altura 
escrevi como conclusão do extenso artigo publicado na Égide:

1) Em zonas de reconhecida sismicidade não se pode descurar 
a qualidade da construção, que deve assentar em códigos de 
construção tecnicamente elaborados, tendo em conta experi-
ências passadas. A vigilância estrita do cumprimento destes 
códigos é tão ou mais importante do que a própria existência 
dos mesmos.
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2) É necessário elaborar um plano de emergência nacional 
para enfrentar uma catástrofe. Este plano deve ter em conta 
aspetos tão importantes como o alojamento dos afetados, o 
abastecimento de água potável, alimentos e roupas às vítimas 
nas áreas afetadas, o restabelecimento das comunicações (não 
havia celulares na altura, estive quase 3 dias sem poder dizer 
aos meus pais que a minha mulher, as filhas e eu estávamos 
vivos), hospitais preparados, grupos de salvamento bem trei-
nados, tendo à sua disposição imediata a aparelhagem e os 
meios técnicos adequados necessários (helicópteros, gruas, 
cães adestrados, etc.). Este plano deve estar em mãos de um 
organismo previamente designado que em caso de catástrofe 
funcione como centro operativo.

3) Criação de um Fundo Nacional de Catástrofes cuja finalidade é a 
de absorver os custos de financiamento da reconstrução nacional, 
total ou parcialmente. O financiamento deste fundo deve ser 
adequado à realidade nacional de cada país, havendo já exemplos, 
como o espanhol (Consorcio de Compensación de Seguros) ou o 
colombiano (Fondo Nacional de Calamidades) que estabelecem 
vias distintas de constituição, funcionamento e financiamento 
do fundo, sendo iguais os objetivos que eles perseguem.

Terminava eu o extenso artigo com uma série de recomendações 
adicionais muito específicas para o setor segurador, que neste livro 
em particular não vêm ao caso. O que é curioso é que as recomenda-
ções são hoje tão atuais (e ainda mais prementes) do que eram há 30 
anos, quando as escrevi. Não sou um especialista na área, mas como 
cidadão (se sobrevivesse….) ficaria indignado se um dia viéssemos 
a viver uma catástrofe (o terramoto de 1755 tem um período de 
recorrência de 250 anos, pelo que desde 2005 que estamos à espera 
que “algo” aconteça…) e as nossas autoridades competentes não es-
tivessem minimamente preparadas, com a quantidade de impostos 
que nos “extraem” anualmente, para responder com celeridade e 
profissionalismo. É que em Lisboa, contrariamente à Cidade do 
México, além do abalo telúrico podemos contar com um tsunami 
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de consequências muito similares às que o livro de Andrea Kraus 
menciona. Devastadoras!

Quando regressei a Portugal em 2003, após uma carreira inter-
nacional de 25 anos, e fiquei a viver e a trabalhar em Lisboa, zona 
sísmica por excelência, voltei a interessar-me pelo tema. Se há 30 anos 
me tivessem dado o benefício da dúvida e se tivesse iniciado gradual-
mente a constituição do Fundo Nacional de Calamidades, hoje pelo 
menos os aspetos financeiros de uma catástrofe estariam amplamente 
garantidos. Em 30 anos (uma geração) podia-se ter acumulado um 
apreciável património que minoraria o impacto financeiro que uma 
catástrofe terá, inevitavelmente, na nossa economia. 

Quando no ano passado tive contacto com Andrea Kraus, e ela me 
falou na sua dissertação de doutoramento, pedi-lhe que nos permitisse 
publicar a versão traduzida para português. Não somos a Tailândia, é 
certo. Ou seremos ? O futuro o dirá. Este livro é mais um contributo 
da Liberty Seguros para um aspeto vital da vida quotidiana que poderá 
ter consequências imprevisíveis, e duríssimas, para a sociedade portu-
guesa, se uma vez mais não fizermos o trabalho da casa e sucumbirmos 
à nossa sina aparentemente eterna de “cigarras” fadistas. 

Recentemente, em finais de setembro de 2014, voltamos a ter mais 
um exemplo na cidade de Lisboa. Uma tromba de água que possivel-
mente só a cada 30 ou 40 anos cai em tão pouco tempo, e com tanta 
intensidade, levou ao habitual relambório de empurrão de culpas entre 
entidades que deveriam fazer o seu trabalho com responsabilidade e 
profissionalismo, em vez de procurar bodes expiatórios. Espero que 
este livro seja um alerta para que todas as forças vivas da sociedade 
preparem com consciência um verdadeiro plano de ação nacional 
nos moldes daquele que eu, como leigo, sugeri há 30 anos depois de 
ter sentido na própria pele uma catástrofe. E que o Fundo Nacional 
de Calamidades, ou como lhe queiramos chamar, saia de uma vez da 
gaveta onde dorme um confortável “sono dos justos”.

José António de Sousa
Presidente & CEO da Liberty Seguros Portugal
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1 – INTRODUÇÃO 

1.1 DESASTRES NO CONTEXTO DOS 
PAÍSES EM VIAS DE DESENVOLVIMENTO 

Nos últimos 50 anos, em particular durante a última década, 
os desastres naturais têm crescido dramaticamente, com respeito 
tanto à quantidade de acontecimentos como à extensão das perdas 
incorridas. Aparentemente, as calamidades estão a intensificar-se 
exponencialmente nos países em desenvolvimento, sendo a Ásia o 
continente onde a maioria das catástrofes naturais acontecem: 50% 
dos desastres globais do mundo. Este aumento drástico de eventos 
catastróficos é antes de tudo consequência da degradação ambiental 
crescente, da cada vez maior concentração de população em áreas 
propensas, da globalização e das mudanças climáticas. Curiosamente, 
certos eventos geofísicos de origem natural, tais como erupções vul-
cânicas, terramotos e tsunamis, têm mantido um nível relativamente 
constante ao longo do tempo. Por outro lado, pode ser observado 
que o aparecimento de eventos relacionados com o clima tem cres-
cido de forma desproporcional. 

O antigo secretário-geral da ONU Kofi Annan (citado ISDR, 
2003: prefácio) explica esse desenvolvimento como se segue: 

As comunidades terão sempre de enfrentar riscos naturais, mas 
as catástrofes de hoje são muitas vezes geradas por, ou pelo menos 
exacerbadas por, atividades humanas. Ao nível mais dramático, 
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as atividades humanas estão a mudar o equilíbrio natural da 
Terra, interferindo como nunca antes com a atmosfera, os oceanos, 
as calotes polares, a cobertura florestal e os pilares naturais que 
fazem do nosso mundo uma “casa vivível”. 

Ao longo do próximo meio século, estima-se que os desastres 
naturais e as perdas coerentes subam mais drasticamente. Portanto, a 
redução do risco de uma catástrofe ocorrer é um ponto crítico da atua-
lidade – não só para os residentes e os governos de países em desenvol-
vimento, mas também para os dos países desenvolvidos, para agências 
do desenvolvimento e a indústria de seguros. Como consequência, em 
janeiro de 2005, 168 governos acordaram um plano de 10 anos “para 
tornar o mundo mais protegido de perigos naturais”. Este plano, 
denominado “Hyogo Framework”, visa reduzir substancialmente o 
risco de desastre e as perdas até 2015, em termos de vidas, bem como 
económicos, ambientais e ativos sociais das comunidades e países. (Veja 
Munich Re, 2005a: 14/15; Andersen, 2003: 57; Freeman, 2000: 56/57; 
Freeman, 2003: 34/35; Kreimer et al.,2003: xiv; ISDR, 2005: 2). 

As Nações Unidas declararam a década de 1990 a “Década Interna-
cional da Redução de Desastres Naturais” (IDNDR)1. Desde então, a 
vulnerabilidade de países em vias de desenvolvimento (PEVD) contra 
riscos naturais tem sido cada vez mais discutida e a gestão de risco 
de desastres é cada vez mais vista como uma parte de planeamento 
do desenvolvimento. O Programa de Desenvolvimento das Nações 
Unidas (UNDP, 2005a: 1) acentua o ponto de partida para qualquer 
ação tomada para diminuir o risco de desastres naturais: 

A chave está em compreender a relação entre desastres e de-
senvolvimento. 

Enquanto a ocorrência de fenómenos naturais como terramotos, 
ciclones, secas e tsunamis pode, em último caso, ser inevitável, a 

1. Para ler mais, consulte Plate et al., 1999.
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magnitude resultante do desastre está diretamente ligada às escolhas 
de desenvolvimento feitas anteriormente pelos governos, comuni-
dades locais e os atores internacionais. 

1.2 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
E GESTÃO DE DESASTRES 

Os progressos no desenvolvimento não vão garantir uma re-
dução de desastres, a menos que medidas de redução de desastres 
sejam integradas nas estratégias de desenvolvimento. Sem esta 
importante mudança na política e comportamento, os ganhos 
de desenvolvimento que têm sido alcançados serão eliminados 
como têm sido em muitas partes da Ásia e África afetadas pelo 
tsunami mais recente (PNUD, 2005a: 3).

Como foi dito acima, a gestão de desastres precisa de ser encai-
xada nos processos regulares de planeamento de desenvolvimento. 
O objetivo é tornar o desenvolvimento “mais ‘à prova de desastre’. 
Ao fomentar as capacidades de sobrevivência das pessoas e aplicando 
estratégias e medidas que reduzem o risco de desastres, as comuni-
dades tornar-se-ão mais resilientes contra os riscos naturais” (ver 
Mechler, 2004: 48; Kreimer et al., 2003:xxi). 

O ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan (citado 
ISDR, 2005: 2), afirma: 

Não podemos parar as calamidades naturais, mas podemos 
e devemos equipar melhor os indivíduos e comunidades para 
resistir-lhes. 

Existem várias razões pelas quais a gestão de desastres naturais 
deve ser incorporada nas políticas de desenvolvimento mais amplas, 
embora até o momento o risco de catástrofe não seja suficientemente 
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tido em conta pelos governos, bem como pelas instituições financei-
ras e monetárias: em primeiro lugar, os altos custos de oportunidade 
podem ocorrer pós-desastre se os recursos financeiros são desviados 
de outros projetos de desenvolvimento a fim de financiar a ajuda e 
reconstrução. Em segundo lugar, as perdas económicas decorrentes 
de desastres naturais estão a aumentar. 

Ao mesmo tempo, a resposta a desastres é responsável por uma 
parte cada vez maior de assistência ao desenvolvimento. Tendo em 
conta os fundos em decréscimo, a eficiência em relação ao uso de 
fundos é cada vez mais discutida pelos doadores. Isto é particular-
mente importante para a assistência pós-desastre porque os recursos 
são retirados dos esforços de desenvolvimento previamente planea-
dos e as perdas devido a desastres naturais podem ser minimizadas 
se as medidas de gestão do risco estiverem montadas (ver Benson, 
Clay, 2004: 24; Mechler de 2003: 47/48; Debiel, Sticht, 2005: 129; 
Andersen, 2004: 93).

Dado que os desastres são, na sua maioria, geograficamente loca-
lizados, afetam seriamente a subsistência a nível local. No entanto, 
parece que o desenvolvimento económico a nível nacional não é 
afetado negativamente a médio ou longo prazo por impactos de 
desastres: estudos detetam que, embora os agregados económicos, 
como o crescimento do PIB, sejam reduzidos no ano do desastre, 
esses efeitos geralmente desaparecem nos dois anos seguintes, em 
parte porque o investimento na reconstrução contrabalança os 
efeitos negativos no crescimento (ver Andersen, 2003: 59; Albala-
-Bertrand, 1993: 200, 202/203). Por conseguinte, a declaração de 
Albala-Bertrand torna-se clara: 

Os desastres são primeiramente um problema de desenvolvi-
mento, mas não essencialmente um problema para o desenvol-
vimento. 
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2 – ÂMBITO E TEMA  
DO ESTUDO 

O trabalho enfoca os impactos económicos dos desastres em países 
menos desenvolvidos e países emergentes, tomando o impacto do 
tsunami de 2004 na Tailândia como exemplo. 

Os efeitos macroeconómicos serão contrastados com os efeitos 
sobre o nível microeconómico, de modo a mostrar a importância 
de uma análise multinível de desastres. Ao explorar o impacto 
económico ao nível local de uma forma mais detalhada, o estudo 
demonstrará ainda mais que a resposta a desastres precisa de ser 
analisada de forma crítica. Por conseguinte, serão analisados efeitos 
(económicos) positivos, bem como negativos, causados pelas partes 
interessadas da gestão de desastres a nível local. Portanto, o estudo 
referir-se-á a dados empíricos reunidos em agosto e setembro de 
2005, em Khao Lak/Tailândia. 

Ao ler a primeira parte do estudo (capítulos 3 a 5), é importante 
ter em mente que o foco principal é nos países em desenvolvimen-
to e/ou mercados emergentes, pois algumas das conclusões não se 
aplicam aos países industrializados. 

O capítulo 3 começa com a definição de termos e conceitos impor-
tantes que são necessários para e normalmente usados no contexto 
de desastres, tais como desastres naturais, vulnerabilidade e risco. 
Além disso, os fatores determinantes do risco de desastres naturais 
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