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O modelo emergente de regulação do risco 

Antigo modelo de regulação – consensual 
 

-  Decisores políticos e associações empresariais 

definem as políticas públicas de regulação do 

risco 

 

-  Elit ista por natureza, com consulta a 

representantes das indústrias, especialistas e 

sindicalistas 
Lofsted et al. (2011) 



 O modelo de regulação do risco emergente 

Antigo modelo de regulação – consensual 
 

Caraterísticas 
 

-  Modelo flexível e adaptável conforme as 
exigências dos setores, grupos e pessoas objeto 
da regulação 

 
-  Aceitação do público em geral  deste modelo de 

regulação 

-  Confiança alargada nos reguladores e nos 
decisores políticos 



Antigo modelo de regulação – consensual 
 

Crise do modelo 
 

 
Aumento da desconfiança do público 
em geral nos reguladores e decisores 
políticos 
 
(BSE; sangue contaminado; amianto, 

etc.) 
 
 

O modelo emergente de regulação do risco 



Novo modelo de regulação – (pós – confiança) 
Caraterísticas 

 
-  Tem por objetivo ser mais inclusivo do que 

exclusivo, encorajando uma maior participação do 
público e dos stakeholders no processo de 
elaboração das políticas públicas 

  
-  As estratégias de regulação devem ser 

completamente abertas e transparentes, sendo os 
reguladores responsáveis por qualquer política 
que proponham 

-  O papel da ciência é menos importante, sendo os 
cientistas vistos como um de muitos stakeholders 

O modelo emergente de regulação do risco 



A regulação dos riscos em Portugal 
 

E em Portugal? 
 

-  População e público em geral mantém confiança 
nas instituições de regulação do risco (que não nos 
decisores políticos) 

  

-  Regime de regulação do risco consensual  

-  Media ainda pouco escrutinadores e mais 
veiculadores da agenda oficial 

-  Papel central da ciência e dos especialistas 



 

Em Portugal, o Estado assenta num microcosmos 

pol í t ico auto-sustentado e leg i t imado pela 

racionalidade técnico-burocrática, que o configuram 

como um Estado controlador e auto-centrado. 

A regulação dos riscos em Portugal 
 



● Quando questionado por grupos circunstanciais o 

Estado: 

-   Responde fortemente quando questionado 

fortemente 

-   Responde fracamente quando questionado 

fracamente 

-  Na sua configuração de Estado controlador e auto-

centrado, assiste-se em Portugal a estratégias de 

recomposição que reorientam os fundamentos da 

interpelação. 

 

A regulação dos riscos em Portugal 
 



Dados do Inquérito Nacional (2008) 

Pessoas afetadas por acontecimentos extremos que causaram 

danos ou perdas: 

 

N= 180  

 

ou  

 

14.4% do total da amostra 



Recebeu ajuda de alguém ou de alguma instituição 

  N 
Sim 
(%) 

Não 
(%) NS ou NR 

Recebeu ajuda 140 23,4 66,0 
10,6 

Familiares 36 37,6 62,4 

Vizinhos 31 47,4 52,6 

Bombeiros 30 63,0 37,0 

GNR 27 8,0 92,0 

Câmara Municipal 27 5,6 94,4 

Junta de Freguesia 27 3,8 96,2 



Quantos dias levou a sua vida a voltar à normalidade 

 
Número de respostas 

 
135 

Média 37,65 

Mediana 4,56 

Desvio-padrão 179,402 

Mínimo 0 

Máximo 1825 



Coeficiente de variação sazonal na mortalidade e 
eficiência térmica doméstica na UE -13 (Healy, 

2003, pg. 787) 

CVSM Paredes duplas (%) Isol. tecto(%) Isol. chão(%) Vidros duplos 
(%) 

Alemanha 0.11 24 42 15 88 

Áustria 0.14 26 37 11 53 

Bélgica 0.13 42 43 12 62 

Dinamarca 0.12 65 76 63 91 

Finlândia 0.10 100 100 100 100 

França 0.13 68 71 24 52 

Grécia 0.18 12 16 6 8 

Holanda 0.11 47 53 27 78 

Irlanda 0.21 42 72 22 33 

Noruega 0.12 85 77 88 98 

Portugal 0.28 6 6 2 3 

Reino Unido 0.18 25 90 4 61 

Suécia 0.12 100 100 100 100 



 J. D. Healy - “Excess Winter Mortality in Europe: a cross country 
analysis identifying key risk factors”, Journal of Epidemiology and 

Community Health, nº 57, 2003, pp. 784-789 

•  Portugal é o país com a maior taxa de mortalidade por 
excesso no Inverno (mortalidade sazonal) 

•  Fatores que estão estatisticamente relacionados com a 
mortalidade excessiva: 

•  - temperatura média no Inverno 
•  - humidade relativa média 
•  - rendimento nacional ajustado pela paridade de poder 

de compra 
•  - despesa em saúde per capita 
•  - taxas de pobreza 
•  - eficiência térmica das habitações 



Os casos empíricos: as ondas de 
calor, “a canícula”, de 2003 em 

França e Portugal 

•  No Verão de 2003 assistimos a uma 

sobremortalidade de mais de 40.000 pessoas 

devido às ondas de calor.  

•  Embora as ondas de calor afetassem 

praticamente todos os países, o impacto 

demográfico mais devastador fez-se sentir na 

bacia mediterrânica e no Luxemburgo.  
 



Os casos empíricos: as ondas de 
calor, “a canícula”, de 2003 em 

França e Portugal 

Na verdade, a sobremortalidade verificada em 

Agosto de  2003 foi de 34.7% na França, 25.9% 

em Portugal, 16.7% em Espanha, 16.6% no 

Luxemburgo e de 11.9% na Itália (Sardon, 

2006: 262).  

Em números absolutos, e para o mesmo mês, 

houve 29.980 mortes em excesso em Itália, 

19.490 em França, 5.290 na Espanha e 2.310 

em Portugal.  

 
 



A diferente importância da 
sobremortalidade 

Em França a sobremortalidade de 2003 foi 

percecionada e definida como uma 

catástrofe, conduzindo a vários inquéritos 

oficiais que resultaram numa profunda 

alteração dos alinhamentos sociotécnicos e 

sociopolíticos. O coletivo em França foi 

reconfigurado, redistribuído e reformatado 

pela canícula (Callon and Vololona, 2003).  
 



A diferente importância da 
sobremortalidade 

Em Portugal,  pelo contrário, a onda de calor 

teve pouco impacto nos alinhamentos e 

dispositivos sociotécnicos, e politicamente 

não passou de um epifenómeno sem 

consequências significativas. 
 



A diferente importância da 
sobremortalidade 

•  Em Portugal, não se produziu a noção de desastre e 
não se assistiu a mudanças significativas  no 
enquadramento legislativo ou institucional  

•  A existência de um índice de vigilância e de alerta 
sobre as ondas de calor (Projecto Ícaro), de 
protocolos de atuação por parte da proteção civil e do 
sistema de saúde nacionais não evitou a morte dos 
idosos e das idosas portugueses. Tal deve-se a uma 
estratégia de contingência, que não assenta em 
mudanças estruturais e no envolvimento das 
autoridades locais (juntas de freguesia, por exemplo). 
As ondas de calor são epifenómenos políticos que não 
mobilizam os representantes políticos ou a opinião 
pública.  
 



A existência de conhecimentos e de dispositivos 

técnicos não é suficiente se os alinhamentos 

sociotécnicos adequados não estão consagrados 

em quadros institucionais e legais que obriguem 

a incorporar todos os cidadãos e cidadãs no 

corpo político, numa ética do cuidado (todos 

somos vulneráveis) (Paperman, 2003) e para 

além de uma ecologia do medo (Davis, 1998).  



AS VÍTIMAS E A QUESTÃO DA 
CIDADANIA 



  

Propomos uma análise do papel das associações de 

apoio à vítima na produção social de uma memória 

coletiva e da identidade social das vítimas. 

 

Defendemos que a memória coletiva é impulsionada 

pela constituição de comunidades afetivas e pelos 

rituais e práticas das associações de vítimas, e que as 

identidades sociais são construídas através de uma  

comunhão emocional que permite o restabelecimento 

de laços/elos com os outros, com base em dispositivos 

específicos de comunicação e de discurso. 
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Trauma, sociedade de vítimas  
e o império do trauma 

Na sua famosa obra Risk Society (1986:100), Ulrick Beck 

defende que: 

 

“… inequalities by no means disappear. They merely become 

redefined in terms of an individualization of social risks. The 

result is that social problems are increasingly perceived in terms 

of psychological dispositions: as personal inadequacies, guilt 

feelings, anxieties, conflicts, and neuroses. There emerges, 

paradoxically, a new immediacy of individual and society, a 

direct relation between crisis and sickness. Social crises appear 

as individual crises, which are no longer (or are only very 

indirectly) perceived in terms of their rootedness in the social 

realm.” 



  

Trauma, sociedades de vítimas, e 
o império do trauma 

E, como especificado na obra de Sandrine Lefranc 

e Lilian Mathieu (2009:15), a mobilização das 

vítimas e o estatuto de vítima podem induzir 

diferentes tipos de retribuição: moral, simbólica, 

mas também material. 

Pela mobilização, as vítimas entram no processo 

de produção do estatuto de vítima, um processo 

agonístico, que permite a construção de corpos e 

de identidades colectivas, necessariamente com 

contornos políticos. 



  

Trauma, sociedades de vítimas, e 
o império do trauma 

Sociedade de Vítimas 

 

P a r a a l g u n s a u t o r e s , o s p a í s e s 

industrializados tornaram-se “sociedades de 

vít imas”, reconf igurando a le i e as 

instituições de modo a incorporar estes 

novos grupos e pessoas (Lefranc and 

Mathieu, 2009: 11). 
 



  

Trauma, sociedades de vítimas, e 
o império do trauma 

Para além de uma abordagem culturalista do 

trauma e do postulado do emergir de uma 

sociedade de vítimas, mostramos como as 

vítimas se tornam cidadãos e cidadãs através 

dos dispositivos legais e institucionais 

disponíveis em diferentes contextos 

nacionais.   



  

Trauma, sociedades de vítimas, e 
o império do trauma 

 
 As associações de apoio à vítima representam a 

formalização da comunidade de trauma que 

pode, eventualmente, ou não, congregar/agregar 

a totalidade dos seus membros. 

  

O nosso interesse consiste em perceber de que 

forma os reportórios discursivos e de ação das 

associações de vítimas são construídos no seu 

papel de “empreendedores morais” (Becker, 

1966). 



  

Trauma, sociedades de vítimas, e 
o império do trauma 

 
 O trabalho de mediação das associações 

permite às vítimas ganhar voz, mas levam 

necessariamente à assimilação da pluralidade 

dos sentimentos e das emoções num 

discurso coerente, conferindo às vítimas um 

lugar específico, e às suas experiências uma 

função construtiva (Decrop, 2003; Lifton, 

1979).  
 



  

Estudos de Caso 

 
 

Portugal: 
-  Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV); 
-  Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia de 
Entre-os-Rios (2001) 
-  Associação de Deficientes das Forças Armadas (ADFA) 
 
  França: 
-   Federação Nacional de Vítimas de Atentados e 
Acidentes Colectivos (FENVAC)  

 - Acidente do Voo Air France 447 Rio-Paris 
(2009) 
           - Catástrofe Industrial AZF Toulouse (2001) 
           - Acidente da “Gare de Lyon” (1988) 
-  União Federal de Antigos Combatentes, Vítimas de 
Guerra e Juventudes da União Federal (Union Fédérale) 



  

Estudos de Caso 

 
 

FRANÇA 
 

No caso de França, particularmente depois dos 
atentados de 1995 ocorridos em Paris, verificou-se uma 
institucionalização do estatuto da vítima, numa lógica 
de soberania nacional (“pertencer à nação”), e com 
total implicação do Estado nos processos públicos 
relacionados com as vítimas. 
 
 



  

Estudos de Caso 

 
 

FRANÇA 
 

Um protocolo específico para o acompanhamento das 
vítimas foi criado, incorporando um magistrado, 
representantes dos Ministérios da Justiça e da Saúde e 
a Federação de Vítimas (FENVAC), associações de 
vítimas e o Instituto Nacional para o Apoio à Vítima 
(INAVEM). 
 
Para cada acidente ou catástrofe é criado um Comité 
para o Acompanhamento à Vítima (Comité de Suivi des 
Victimes). 
 
 



  

 Estudos de Caso 

 
 PORTUGAL 

 
No caso de Portugal, não há um protocolo 

unificador que consagre a institucionalização 

de processos participativos na avaliação, 

acompanhamento e apoio de longo prazo às 

vítimas. 
 



  

 Estudos de Caso 

 
 

 
França 
 
26 entrevistas aprofundadas e semi-estruturadas a 
líderes da Federação de Vítimas (FENVAC); do 
Instituto Nacional de Apoio às Vítimas (INAVEM); e 
líderes e membros das associações de vítimas. 
 
Portugal 
 
12 entrevistas aprofundadas e semi-estruturadas a 
membros e líderes da Associação de Familiares de 
Vítimas da Tragédia de Entre-os-Rios. 
 



  

Vítimas enquanto Cidadãos e Cidadãs 
 

 
 

França 
•  Estado francês emerge como o principal 

ator na definição e apl icação dos 

dispositivos relativos a todo o tipo de 

vítimas.  

•  Por exemplo, no acidente Air France 447, o 

Estado francês chegou ao ponto extremo 

de recuperar, passados dois anos, os 

destroços do avião e os corpos das 

vítimas.  



  

Vítimas enquanto Cidadãos e Cidadãs 
 

 
 

França 
 

Tal foi necessário, muitas vezes contra a 
opinião dos familiares das vítimas, para 
fechar o caso, acabar com a dor e restaurar a 
credibilidade e a legitimidade do Estado.  
 
Como disse um dos entrevistados:  
 
“As vítimas são perigosas para o 
Estado”. 

 



  

Vítimas enquanto Cidadãos e Cidadãs 
 

 
 

França 
 

Os conflitos de memória são visíveis nos 

memoriais às vítimas. Por exemplo, em 

Toulouse, há quatro memoriais diferentes, 

situados em dois espaços simbólicos 

distintos, originando diferentes cerimónias 

e memórias colectivas. 
 



  

Vítimas enquanto Cidadãos e Cidadãs 
 

 
 

França 
 

O memorial do voo AF447, após 

i númeras i ndec i sões , r e cebeu 

autorização para ficar simbolicamente 

situado na zona nobre do cemitério 

Père Lachaise, em Paris.  



  
Memorial oficial da cidade de 
Toulouse do acidente AZF  

Memorial às vítimas do acidente 
AZF Toulouse patrocinado pela 
Association des Sinistrés 21 de 
Septembre  

Memorial às vítimas do acidente AZF 
Toulouse patrocinado pela associação 
dos antigos assalariados Mémoire et 
Solidarité  

Memorial às vítimas do acidente 
AZF Toulouse patrocinado pelo 
Comité de Défense des Victimes 
d’AZF  



  

Memorial às vítimas do voo 447, Mirante 
Sétimo Céu, Parque Penhasco Dois Irmãos, 
Rio de Janeiro  

O memorial do voo Air France 447 no 
cemitério Père Lachaise em Paris  



Tipos de memoriais e 
classificação das memórias  



  

Vítimas enquanto Cidadãos e Cidadãs 
 
 
 
 

França 
 

Através das entrevistas, duas narrativas emergem em 
França: 
 
-   a primeira narrativa sublinha que a situação 
existente é uma conquista para as vítimas e as suas 
associações. Permite a participação das pessoas e dos 
grupos sociais em todas as fases dos acidentes, 
catástrofes ou eventos extremos. Pessoas e grupos 
tornam-se cidadãos e cidadãs de pleno direito e as 
suas reivindicações podem ser tidas em conta.  

 
 



  

Vítimas enquanto Cidadãos e Cidadãs 
 
 
 
 

França 
 
 - a segunda narrativa vê na presença das vítimas e 
das associações no processo judicial como 
constituindo um perigo para o sistema legal, dado que 
pode canalizar o processo para lógicas vingativas 
passíveis de afetar a neutralidade da justiça e o 
direito universal a um tratamento justo e equitativo. 
O processo de vitimização cria cidadãos e cidadãs 
dependentes. 
 
 
 



  

Vítimas enquanto Cidadãos e Cidadãs 
 
 
 
 

Portugal 
 

Na presente apresentação focar-nos-emos no colapso da ponte de 

Entre-os-Rios. 

Em Março de 2001, um autocarro com 53 passageiros e 3 carros 

mergulharam no rio Douro depois do colapso da ponte.  

59 pessoas morreram e 36 corpos nunca foram encontrados. 

A Associação de Vítimas (AFVTER) foi criada como resposta à 

concentração exclusiva do Estado Português, numa lógica 

expiatória, na grande mobilização de recursos materiais e 

humanos no terreno, esquecendo os familiares das vítimas.   
  
 
 



  

Vítimas enquanto Cidadãos e Cidadãs 
 
 
 
 

Portugal 
 

Com o colapso da ponte, os familiares aprenderam a ser cidadãos 

e cidadãs, portadores de um capital moral passível de lhes 

conferir mais legitimidade e poder. Apresentam-se como parceiros 

em relação a um governo que os havia ignorado até à tragédia. 

 

O evento teve como efeito a anulação da distância ao poder, 

invertendo momentaneamente o equilíbrio de poder e conferindo 

aos políticos locais uma “ascendência” sem precedentes sobre o 

seu próprio destino.   
 



  

Vítimas enquanto Cidadãos e Cidadãs 
 
 
 
 

Portugal 
 

Embora todos os réus no processo tenham sido absolvidos, só os 

técnicos foram formalmente acusados pelo Ministério Público. 

Este facto revelou a invulnerabilidade do poder político em 

Portugal. 

  

A vitória moral das famílias e das associações residiu unicamente 

no facto de se ter realizado um julgamento. A ausência de 

representantes do poder político como réus foi visível para todos 

e revelou, de per se,  a substância as relações de poder no 

Estado português.  



  

Vítimas enquanto Cidadãos e Cidadãs 
 

 
 

Portugal 
A força de cidadania das vítimas é também a sua 

fraqueza.  

 

Conquistada depois de um acontecimento de exceção, 

a extensão desta cidadania (medida através dos 

direitos adquiridos) revela  a ausência prévia de poder 

(medida através de reivindicações inaudíveis).  



  

Vítimas enquanto Cidadãos e Cidadãs 
 
 
 
 

Portugal 
 
O nosso argumento é o de que o Estado Português lidou 
com esta situação de forma expiatória, confrontado com 
um evento que revelou a relação desigual entre poder 
local e poder central, e que ameaçou a confiança dos 
cidadãos e das cidadãs na capacidade do Estado em 
garantir o direito constitucional de segurança.  
 
No caso do colapso da ponte de Entre-os-Rios, pela 
primeira vez, o Estado assumiu o pagamento de 
indemnizações às famílias das vítimas.  



  

Vítimas enquanto Cidadãos e Cidadãs 
 

 
 

Portugal 
 

Através das entrevistas realizadas, duas 
narrativas principais emergiram em Portugal: 
 
1. O Estado cumpriu a sua missão e a sua 
obrigação, fazendo o que estava ao seu 
alcance. Com a inauguração do monumento 
às vítimas, o tempo da cidadania da vítima 
terminou, e o caso podia ser encerrado.  

 



  

Vítimas enquanto Cidadãos e Cidadãs 

 
 

Portugal 
 
2. Embora as famílias das vítimas tenham 
sido compensadas financeiramente pelo 
Estado, o fechamento foi e continua a ser 
impossível porque a memória é perpetuada 
pela não recuperação de todos os corpos, 
pela ausência de responsabilidade (sanções 
pela justiça) e pelo memorial às vítimas.  

 



  

Conclusões 

 
 

Na comparação entre Portugal e França, duas lógicas são 

discerníveis: 

 

-   Uma lógica integradora e reparadora seguida pelo Estado 

francês. Ao mesmo tempo, o Estado ativa dispositivos de 

prevenção e de preparação para eventos futuros.  

-  Em Portugal, pelo contrário, verifica-se uma lógica de atuação 

ad-hoc, onde o Estado age de forma a expiar falhas passadas, 

circunscrevendo e controlando a presença das vítimas no espaço 

público.  



  

Conclusões 

 
 

Em ambos os países, as vítimas aprendem a adquirir direitos de 

cidadania.  

 

No caso de França, através de protocolos institucionalizados e 

pelo papel das associações de vítimas, as vítimas são chamadas 

a participar e a tornar-se membros de pleno direito do Estado.  

 

Em Portugal, sem um protocolo institucionalizado, as vítimas e as 

suas associações descobrem os seus direitos, embora num 

quadro parcial e temporário. 
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Conclusões 

 
 Tanto em França como em Portugal persistem as 

questões morais, marcando significativamente 

espaços e locais específicos, as relações sociais, os 

a fe tos , os va lo res , as sub je t i v idades , as 

materialidades e a mera existência dos familiares das 

vítimas.  
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Conclusões 

 
  

O tempo de fechamento será sempre um 

tempo do direito evanescente de as 

vítimas serem reconhecidas como 

cidadãos e cidadãs de pleno direito.  



Obrigado! 
 

José Manuel Mendes 
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