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EXPERIÊNCIA DE MADAGASCAR
Caso das catástrofes naturais



CONTEXTO E PANORÂMICA

 Madagáscar:  país muito exposto ao risco de catástrofes 
naturais:

 Seca
 Ciclones …

 Todos os anos, mais de 60% dos ciclones do Oceano Índico 
assolam Madagáscar;

 Todos os anos, 3 a 4 ciclones tropicais atravessam a ilha;

 Estação de ciclones: meados de Novembro – Abril.
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Impact:

World Bank et al. 2008IMPACTOS ECONÓMICOS:
CASO DA ESTACÃO DE CICLONES 2007-2008

Passagem de 03 ciclones consecutivos (Fame, Ivan e Jokwe) afectando 17 das 22 regiões

 Total dos estragos e danos rondando os 333 milhões de dólares, a saber :
 Sector agro-pecuário e pescas (103 milhões de dólares)
 Sector das habitação e administração pública (127,6 milhões de dólares)
 Sector dos transportes (45,7 milhões de dólares)

 Impacto estimado em cerca de 4% do PIB;

 Queda de 0,3% no crescimento do PIB em ermos reais em 2008;

 Queda em 38% da conta da balança de pagamentos em razão da redução das 
exportações agrícolas, aumento das importações de mercadorias e queda da 
receita do turismo;

 O défice orçamental global passou de 4,9% para 5,0% do PIB em 2008.



OPÇÕES DE RESPOSTA E IMPLICAÇÕES

 Falha de tomada em consideração dos riscos das catástrofes 
para o orçamento (fragilidade dos recursos);

 Reafectação orçamental;

 Apoio financeiro dos doadores (BM, UNISDR, COI…).
 Introdução de um modelo que permita avaliar o impacto das 

catástrofes e integrá-lo nas previsões orçamentais
 Finalização de um perfil de riscos



PERSPECTIVAS E ACÇÕES FUTURAS

 Implementação de um mecanismo de transferência dos riscos financeiros das 
catástrofes naturais

 Fundo de contingências

Mecanismo de resposta imediata (MRI)

 Seguro contra riscos (ARC)
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