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Antes de mais... O que é o risco?
• Risco é a combinação bidimensional de eventos/consequências e

incertezas associadas (Aven, 2010);

• Risco é uma medida da probabilidade e gravidade dos efeitos
adversos (Lowrance, 1976);

• Risco é a combinação de probabilidade e extensão das consequências
(Ale, 2002);

• Risco é uma consequência incerta de um evento ou atividade com
relação a algo que os humanos valorizam (IRGC, 2005).



Não existe uma definição ideal e única, mas...
• Risco é a combinação bidimensional de eventos/consequências e

incertezas associadas (Aven, 2010);

• Risco é uma medida da probabilidade e gravidade dos efeitos
adversos (Lowrance, 1976);

• Risco é a combinação de probabilidade e extensão das
consequências (Ale, 2002);

• Risco é uma consequência incerta de um evento ou atividade com
relação a algo que os humanos valorizam (IRGC, 2005).



Definição de risco

• Para analistas de risco, a maneira mais prática (e também a mais 

comum) de definir risco é:

RISCO = PERIGO X VULNERABILIDADE

RISCO = Efeitos de ”Perigo“ combinado com ”Vulnerabilidade 

”existente”

RISCO = PROBABILIDADE X GRAU DE GRAVIDADE

Caderno Técnico PROCIV #9

file:///Users/miguelsousa/Desktop/GNR_PPT/CT9.pdf


Ou ainda...
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Manual AFN-ICNF (2012)



Perigo, exposição, vulnerabilidade....

Manual AFN-ICNF (2012)



Vulnerabilidade

• O conceito de vulnerabilidade tem evoluído continuamente para dar

resposta a múltiplas dimensões como a suscetibilidade, exposição,

capacidade de reação e adaptação (resiliência), e ainda diferentes

formas de vulnerabilidade e consequências como físicas, sociais,

económicas, ambientais, (...)

Existe exposição, mas 
existe risco de incêndio 

rural nesta situação?



Risco novamente...



Riscos coleEvos e a sua classificação

• A classificação dos riscos estabelece uma separação entre os riscos

naturais, que correspondem a ocorrências associadas ao

funcionamento dos sistemas naturais, e os riscos tecnológicos que

correspondem a acidentes, frequentemente súbitos e não planeados,

que decorrem da a)vidade humana.



Riscos coletivos e a sua classificação

• A interação, cada vez mais acentuada e complexa, das a)vidades

humanas com o funcionamento dos sistemas naturais, conduziu à

introdução do conceito de Risco Ambiental, onde se integram

fenómenos como a deser)ficação, poluição ambiental e os incêndios

florestais (rurais).

• E antropogénicos / sociais (ex: ataques terroristas, guerras e

conflitos, sabotagens, migrações, ....)



Riscos tecnológicos

• Riscos tecnológicos são eventos acidentais, envolvendo ou não
substâncias perigosas, que podem ocorrer no espaço público,
equipamento coletivo, estabelecimento ou área industrial, suscetíveis
de provocar danos significativos entre trabalhadores, população,
equipamentos ou ambiente.

• A fonte de perigo é, por norma, um fenómeno/atividade controlado
pelo ser humano.

Prociv Açores



Também poderá ser...

• Ocorrência súbita e não planeada causada pela atividade humana,
que poderá originar danos graves ao Homem e ambiente.

• Pode-se tratar de um acidente químico ou nuclear.

INAG (2004)

• Riscos tecnológicos, os que resultam de acidentes, frequentemente

súbitos e não planeados, decorrentes da atividade humana.

ANPC (2009)



Fator Humano

• Riscos tecnológicos têm a si associado o fator humano e, por tal, nem

sempre se tratam de ocorrências súbitas e não planeadas;

• Possibilidade de negligência, sabotagens, ausência de manutenções, ...

• Interações com outras famílias de risco (ex: antropogénicos / sociais);

• Mas....



Fator Humano

Erro humano...



Fator Humano

Mais uma relação muito complexa....



Uma fronteira que (por vezes) poderá ser ténue...

Sociais

Tecnológicos



Tipologia de Riscos Tecnológicos

• Acidentes no transporte (rodoviários, ferroviários, aéreos, marítimos,

transporte de substâncias perigosas (terrestre);

• Acidentes em infraestruturas (infraestruturas fixas de transporte de

substâncias perigosas, explosões, colapso de túneis, pontes, barragens,

comunicações, abastecimento de água ou energia elétrica (....))



Tipologia de Riscos Tecnológicos

• Acidentes na atividade industrial, comercial e edificado (incêndios

urbanos e industriais, acidentes em instalações fixas com substâncias

perigosas, colapso de edifícios, incêndios urbanos e industriais,

acidentes em eventos e em edifícios com elevada concentração de

população;

• Ameaças NRBQ (radiação, dispersão de matérias tóxicas, ...)



Em termos históricos....

O progressivo desenvolvimento das aTvidades económicas e da

tecnologia, a industrialização massiva e o próprio crescimento da

população mundial, são fatores que contribuíram para o aumento

exponencial de ocorrências associadas a riscos tecnológicos, tendo-se

assis)do a um forte incremento a par)r da década de 80...



EM-DAT (2022)

Critérios EM-DAT:

• 10 ou + mortos

• 100 ou + 

pessoas 

afetadas, 

desalojadas ou 

feridas

• Pedido de 

ajuda  

internacional / 

ajuda 

humanitária





Regulamentação

Normalização

Perceção de risco



Em termos históricos....em Portugal...



Em termos históricos....em Portugal...

Acidente aéreo – Rio Tejo (1943) – 24 víQmas mortais

Boeing B-314

Acidente aéreo – Rio Tejo (1943) – 13 vítimas mortais

Short S-26



Em termos históricos....em Portugal...

Acidente ferroviário – Custóias, Matosinhos (1964) 

– 94 víQmas mortais

Linha da Póvoa

Incêndio em petroleiro, Leixões – Matosinhos (1975) – 07 

vítimas mortais

Petroleiro Jacob Maersk



Em termos históricos....em Portugal...

Acidente ferroviário – Moimenta - Alcafache (1985) 

– 118 vítimas mortais

Acidente ferroviário – Póvoa de Santa Iria (1986) 

– 22 vítimas mortais



Em termos históricos....em Portugal...

Incêndio no Chiado, Lisboa (1988) 

– 2 vítimas mortais

Colapso ponte Hintze Ribeiro – Entre-os-Rios (2001) 

– 70 víQmas mortais



Em termos históricos....em Portugal...

Incêndio em edifício, Tondela (2018) 

– 11 vítimas mortais

Acidente rodoviário – Madeira (2019) 

– 29 víQmas mortais



Um paradigma muito mais vasto que (somente) 
incêndios rurais....



Risco tecnológico – O dinamismo e interação

• Progresso e desenvolvimento tecnológico constante como fator que

atribui um grande dinamismo ao espectro destes riscos;

• Riscos tecnológicos são, portanto, constantemente mutáveis;

• Fator humano como ponto central na origem, caracterís)cas e (até)

efeitos potenciais dos riscos tecnológicos;

• Negligência vs dolo vs acidental



Risco tecnológico – O dinamismo e interação

Sistemas de controlo e 
monitorização 
informaQzados

Sistemas de segurança

Erro na programação

DesaQvação manual do 
sistema

Alertas ”ignorados”

Cyberatques

Acidente na manutenção



Risco tecnológico – O dinamismo e interação

Ordenamento do 
território como fator 
acrescido nos efeitos 

potenciais de um 
acidente

Fator / Decisão Humana



Risco tecnológico – O dinamismo e interação

Risco é sempre o 
mesmo?



Risco tecnológico – O dinamismo e interação

Sociais

Tecnológicos

Sociais

Tecnológicos

Acidente aéreo 
(Ucrânia) - Míssil

Acidente ferroviário 
(EUA) - Distração



Risco tecnológico – O dinamismo e interação

Naturais

Tecnológicos

Mistos

Tecnológicos

Acidente nuclear 
(Japão) - Sismo

Incêndio industrial 
(Portugal) - IR



Risco tecnológico – O dinamismo e interação

Desmantelamento

Que riscos nos traz?

Retirada de fonte 
de perigo, mas....



Risco tecnológico – Os desafios

• Pelos fatores dinâmicos e humanos que lhe são intrínsecos e a forte

interação com outras )pologias de riscos cole)vos (efeitos dominó), a

caracterização do risco tecnológico torna-se, para analistas e decisores,

uma tarefa cada vez mais complexa;

• Visão focada numa ó)ca do interior – exterior, sendo raramente feito o

exercício inverso;

• Mais dijcil caracterização do risco à maiores dificuldades no planeamento

de emergência, preparação e prevenção.



Risco tecnológico – Os desafios

• Maior dificuldade na elaboração de cartografia de risco, sendo usual

(apenas) a produção de cartografia de susce)bilidade e/ou perigosidade;

• Implica estudo e análise constante por forma a acompanhar os

desenvolvimentos tecnológicos e as caracterís)cas das fontes de perigo;

• Menor tempo de preparação e análise de risco (constante mudança);

• Desconhecimento do impacto do incremento dos fenómenos naturais

extremos na manifestação de riscos tecnológicos.
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