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Seguradoras, agricultura e
EDP contabilizam prejuízos
do ‘Gong’ — um cocktail
de chuva forte, granizo e
ventos de mais de 140 km/h

As chuvas de março bateram recordes, inundaram
campos e estradas e provocaram duas mortes

A jusante de Pombalinho a estrada ficou submersa, isolando a povoação de Reguengo do Alviela, no Ribatejo

Textos Carla Tomás
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O cenário da última semana não
causou espanto a muitos dos
que estão habituados a conviver
com estes fenómenos ou a estu-
dá-los. Depois de um inverno in-
tensamente molhado, as chuvas
de março foram ‘a gota que fez
transbordar o copo’. Houve mui-
tos danos, mas podia ter sido
muito pior — nas últimas déca-
das aprendemos a lidar com as
intempéries.

A água que caiu dos céus dupli-
cou ou quintuplicou, em várias
regiões, as médias de precipita-
ção para o mesmo mês “observa-
das nos últimos 50 a 73 anos”,
atualiza agora o Instituto Portu-
guês do Mar e da Atmosfera (IP-
MA), com base nos dados reco-
lhidos até dia 31 de março.

Com a chuva intensa e quase
ininterrupta, as barragens das
principais bacias hidrográficas ti-
veram de fazer descargas contro-
ladas e as áreas tradicionalmen-
te inundáveis viram as águas gal-
gar as margens dos rios e inun-
dar estradas, ruas e campos em
vários locais do país. Noutros
pontos sucederam-se derroca-
das ou deslizamentos de terras,
tendo um deles, em Arouca, cau-
sado duas vítimas mortais.

Mas não houve mais casos trá-
gicos. “Hoje em dia é mais baixa
a probabilidade de morrerem
pessoas em consequência de
cheias ou de deslizamentos de
terras do que era há 50 anos”,
assegura o geógrafo José Luís

Zêzere, coordenador do projeto
“Disaster: Desastres naturais de
origem hidrogeomorfológica
em Portugal” (ver caixa). É que,
acrescenta, “apesar de haver
mais construção em locais de ris-
co, como em áreas de leito de
cheia, sobre linhas de água ou
em zonas de declive acentuado,
as construções são de melhor
qualidade e os sistemas de aler-
ta e a atuação da proteção civil
são mais eficazes”. Podem é sur-
gir mais danos materiais.

Esta constatação também tem
por base a informação recolhida
no âmbito do “Disaster”, nomea-
damente a memória histórica
das grandes cheias de 1967, na
região de Lisboa, que mataram
500 pessoas (número oficial, o
oficioso pode chegar às 700), na
sequência de um episódio de

chuva muito forte e concentra-
da num curto espaço de tempo.

A mesma ideia é defendida pe-
la geógrafa Catarina Ramos (ou-
tra das investigadoras deste pro-
jeto, que salienta “a grande evo-
lução na capacidade de regulari-
zação das bacias transfronteiri-
ças e a coordenação feita entre
os dois lados da fronteira”, já
que em Espanha também tem
chovido abundantemente e as

comportas tiveram de ser aber-
tas. Além disso, acrescenta,
“nas áreas próximas destas gran-
des bacias, nomeadamente na le-
zíria do Tejo, as populações já
têm um conhecimento intrínse-
co de como devem agir nestas
situações e muitas têm casas
com dois andares e mudam-se
para o de cima”.

A culpa não é só da chuva

Para a geógrafa, o mais compli-
cado “são as cheias rápidas”, que
acontecem quando cai muita
chuva num curto espaço de tem-
po e os rios e ribeiros mais pe-
quenos, à volta dos quais se con-
centram aglomerados urbanos
(como acontece em vários locais
na Área Metropolitana de Lis-
boa) transbordam rapidamente,
“apanhando as populações e as
autoridades desprevenidas”.

Um dos problemas nestes ca-
sos prende-se também com a fal-
ta de monitorização das médias
e pequenas barragens. O Expres-
so apurou, junto de fontes do ex-
tinto INAG, que este sistema es-
tá obsoleto desde 2008, impe-
dindo a recolha de informação
sobre o caudal que passa nos
afluentes dos grandes rios.

Catarina Ramos lembra:
“Cheias sempre existiram e te-
mos de saber viver com elas,
mas podemos evitar os efeitos
mais gravosos, reflorestando as
áreas mais declivosas e deixan-
do as terras de leito de cheia pa-
ra a agricultura ou para jardins
em meio urbano, reduzindo, as-
sim os riscos.”

Por isso “é importante salva-
guardar a Rede Ecológica Nacio-
nal (REN), que serve para prote-
ger pessoas e bens nestas situa-
ções”, sublinha João Joanaz de
Mello, dirigente da associação
GEOTA, defendendo este instru-
mento de gestão do território,
que o Governo pretende extin-
guir, revertendo parte da sua
aplicação para outros diplomas.

Para José Luís Zêzere, “não
nos devemos espantar com as
cheias desta semana nem com
os deslizamentos de terras das
vertentes inclinadas”. O único
caso que lhe chamou a atenção
foi o do aterro (construído sobre
linhas de água) que ruiu por bai-
xo de um condomínio “de luxo”
com 10 apartamentos, que resva-
lou para a circular de Guima-

rães. “Naquele caso (e baseio-
-me apenas nas imagens que vi),
acho que as causas não se po-
dem imputar só à chuva.”

Sobre este caso foi aberto um
inquérito e a avaliação será feita
por uma equipa de peritos, a pe-
dido da Câmara de Guimarães,
que nega responsabilidades no
sucedido. “Apanhou todos de
surpresa”, afirma o vereador da
Proteção Civil, Amadeu Porti-
lha. “O condomínio tem um alva-
rá de 2008 e estava tudo licen-
ciado, com pareceres positivos
de todas as entidades”, garante,
atribuindo a culpa à intempérie.

As previsões meteorológicas
indicam que a chuva vai abran-
dar. Mas entrámos no ‘abril
das águas mil’.
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222
milímetros de precipitação
média em março equivaleram
a duas vezes e meia a média
registada, neste mês, nos
últimos 43 anos. Mas houve
locais onde a chuva foi cinco
vezes superior à média

9
distritos de Portugal continental
foram atingidos esta semana
por inundações e cortes de
estradas: Aveiro, Braga, Viseu
Coimbra, Évora, Lisboa,
Santarém, Portalegre e Setúbal

4
povoações ficaram isoladas:
Reguengo do Alviela, Caneiras
e Palhota (em Santarém)
e Valonguinho (Viseu)

2
pessoas morreram, quando
o carro em que seguiam foi
arrastado por um deslizamento
de terras, em Arouca

FACTOS

Culturas comprometidas
A chuva é boa para recarregar
os lençóis freáticos, mas está a
encharcar os terrenos agrícolas,
comprometendo culturas
hortícolas como a batata, a
beterraba, o tomate, o melão ou
a melancia. “O atraso da
entrada das máquinas no
terreno pode diminuir a
produção e fazer aumentar os
preços no supermercado”, avisa
Firmino Cordeiro, da Global
Coop. Na vinha duriense ainda
é cedo para prognósticos, mas
vários muros dos socalcos
foram destruídos. E os atrasos
na polinização (as abelhas não
gostam de chuva) podem afetar
as cerejas da Cova da Beira.

Projeto “Disaster”
As cheias e deslizamentos de
terra nos últimos 150 anos, em
Portugal, provocaram 1310
mortos e 41.844 desalojados.
Esta constatação resulta da
análise de milhares de notícias
publicadas em jornais desde
1864, feita por investigadores do
Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território da
Universidade de Lisboa. Os
concelhos de Lisboa, Coimbra,
Porto, Vila Nova de Gaia, Vila
Franca de Xira, Loures, Oeiras,
Santarém, Odivelas, Peso da
Régua e Sintra são os mais
suscetíveis (http://riskam.ul.pt).

As barragens estão
no nível máximo de
armazenamento, entre
90 e 100%, mas com a
chuva a abrandar não se
preveem novas descargas

A tempestade violenta que se
abateu sobre o território nacio-
nal, a 18 e 19 de janeiro, deixou
um rasto de destruição que tota-
liza mais de ¤130 milhões de
prejuízos.

Os 40.370 casos participados
às seguradoras — que somam
cerca de ¤82,5 milhões de euros
(danos em habitações, automó-
veis e empresas do comércio e
da indústria) — foram “na sua
maioria já indemnizados”, ga-
rante fonte oficial da Associa-
ção Portuguesa de Seguradores
(APS). Estes valores podem po-
rém estar aquém da realidade,
uma vez que as estatísticas indi-
cam que, entre 1980 e 2011, ape-
nas 2,3% dos danos causados
por eventos climáticos, hidroló-
gicos ou meteorológicos esta-
vam cobertos por apólices.

O presidente da APS, Pedro
Seixas do Vale, continua preocu-
pado com a frequência de even-
tos climáticos extremos, já que
“representam um custo acresci-
do nas contas do sector segura-
dor”. Daí a APS “dedicar mais
atenção aos riscos de fenóme-
nos naturais, sobretudo em con-
texto de alterações climáticas”,
e ter encomendado “um estudo
profundo, focado no risco de
inundações”, ao Centro de Pes-
quisa para a Adaptação e Mitiga-
ção das Alterações Climáticas,
da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa.

Aos prejuízos contabilizados
pelas seguradoras acrescem os
danos em estufas e plantações
agrícolas, que o Ministério da
Agricultura estima em ¤33 mi-
lhões, tendo em conta que fo-
ram afetadas cerca de 1300 ex-
plorações, sobretudo no Norte e
no Centro. Mas a maioria dos es-
tragos neste sector não está co-
berto por seguros. Os dados da
APS indicam que apenas 0,1%
(¤103 mil) do total de danos do
temporal de janeiro diz respeito
à agricultura e pecuária. “Os
agricultores não conseguem fa-
zer seguros”, assume João Ma-
chado. O presidente da Confede-
ração dos Agricultores de Portu-
gal (CAP) lembra que o sistema
de seguros português para a
agricultura “é caótico e incipien-
te e precisa de ser revisto”.

A ministra Assunção Cristas
garantiu que os agricultores
afetados poderiam recorrer a
apoios do Programa de Desen-
volvimento Rural (Proder), pa-
ra repor o potencial produtivo
(até 75%), e fez um protocolo
com oito bancos para abrirem
linhas de crédito para estas si-
tuações.

A ciclogénese explosiva deno-
minada ‘Gong’ — um cocktail de
chuva forte, granizo e ventos de
mais de 140 quilómetros por ho-
ra — destruiu então cerca de 11
mil quilómetros de rede elétrica
e deixou sem luz um milhão de
pessoas. Ao fim de 72 horas,
99% das situações ficaram resol-
vidas. A EDP contabilizou cerca
de ¤15 milhões em prejuízos.

Auxiliados por solos encharca-
dos, os ventos derrubaram tam-
bém centenas de milhares de ár-
vores por todo o país, incluindo
património natural centenário
na Mata do Buçaco, nos Par-
ques de Sintra e no Jardim Botâ-
nico de Coimbra, onde ainda ho-
je se prolongam os trabalhos de
limpeza e recuperação. C.T.

CLIMA

Viver melhor
com o mal
que a chuva traz

Temporal
de janeiro
custou ¤130
milhões


