
Building Disaster Resilience to Natural Hazards in
Sub-Saharan African Regions, Countries and Communities

Angola

This publication has been produced with the assistance of the European Union. 
The contents of this publication are the sole responsibility of CIMA Research Foundation 

and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Esta publicação foi produzida com a assistência da União Europeia.
O conteúdo desta publicação é da exclusiva responsabilidade da CIMA Research Foundation 

e não pode, de forma alguma, ser interpretado de forma a refletir os pontos de vista da União Europeia.

w w w . p r e v e n t i o n w e b . n e t / r e s i l i e n t - a f r i c a

w w w . u n i s d r . o r g

PERFIS DE RISCO DISPONÍVEIS EM | RISK PROFILES ARE AVAILABLE AT:

a f r i ca . c ima foundat ion .o rg

This project is funded by 
the European Union

 in
mmunities

DISASTER RISK PROFILE Flood Drought

PERFIL DE RISCO DE DESASTRES
Inundação Seca



NÚMERO MÉDIO ANUAL DE
POPULAÇÃO AFECTADA [B1]
ANNUAL AVERAGE NUMBER 

OF AFFECTED PEOPLE [B1]

SECTORES PRODUTIVOS
PRODUCTIVE ASSETS

SECTOR AGRÍCOLA
AGRICULTURAL SECTOR

PERDA ECONÓMICA 
DIRECTA

DIRECT ECONOMIC LOSS

C1

C2

C3

900k

3500MM$

8500k
[Pessoas/A ] [People/Y]

NÚMERO MÉDIO ANUAL DE
PIB AFECTADO 

ANNUAL AVERAGE NUMBER 
OF AFFECTED GDP

25000MM$

[MM$/A] [MM$/Y]

70 195

55 125

15 70

160k

NÚMERO MÉDIO ANUAL DE
PECUARIA AFECTADA 

ANNUAL AVERAGE NUMBER 
OF AFFECTED LIVESTOCK 

1000k

[Livestock affected/y]

PERFIL DE RISCO DE DESASTRES EM ANGOLA 
ANGOLA DISASTER RISK PROFILE

Seca Drought

Presente
Present

Futuro
Future 

Presente
Present

Futuro
Future 

Presente
Present 

Futuro
Future 

NÚMERO MÉDIO ANUAL DE
POPULAÇÃO AFECTADA [B1]
ANNUAL AVERAGE NUMBER 

OF AFFECTED PEOPLE [B1]

OUTRAS 
INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS

OTHER CRITICAL INFRASTRUCTURES

SECTOR DA HABITAÇÃO
HOUSING SECTOR

SECTORES PRODUTIVOS
PRODUCTIVE ASSETS

PERDA ECONÓMICA 
DIRECTA

DIRECT ECONOMIC LOSS

C1

C3

C4

C5

PERFIL DE RISCO DE DESASTRES EM ANGOLA 
ANGOLA DISASTER RISK PROFILE

115k

600MM$

495

Inundação

[MM$/Y] [MM$/Y]
365

50
[MM$/Y] [MM$/Y]

55

225
[MM$/Y] [MM$/Y]

160

130
[MM$/Y] [MM$/Y]

90

Clima Presente
[Present climate] 

Clima Futuro
[Future climate]

71k
[Pessoas/A] [People/Y]

NÚMERO MÉDIO ANUAL DE
PIB AFECTADO [B1]

ANNUAL AVERAGE NUMBER 
OF AFFECTED GDP [B1]

370MM$

[MM$/A] [MM$/Y]

Clima Presente
[Present climate] 

Clima Futuro
[Future climate]

Flood

Presente
Present 

Futuro
Future 

Presente
Present

Futuro
Future 

Presente
Present 

Futuro
Future 

Presente
Present 

Futuro
Future 

This project is funded by 
the European Union

in collaboration with:

[Pecuária afectada/a]

Clima Presente
[Present climate] 

Clima Presente
[Present climate] 

Clima Presente
[Present climate] 

Clima Futuro
[Future climate]

Clima Futuro
[Future climate]

Clima Futuro
[Future climate]

[MM$/Y] [MM$/Y]

[MM$/Y] [MM$/Y]

[MM$/Y] [MM$/Y]

No âmbito do programa “Construindo a Resiliência em relação aos 
Desastres Naturais nas Regiões, Países e Comunidades da África 
Subsaariana”, a UNISDR e a CIMA Research Foundation elaboraram 
perfis de risco relativamente a inundações e secas em 16 países 
africanos, nomeadamente: Angola, Botsuana, Camarões, Costa do 
Marfim , Guiné Equatorial, Gabão, Gâmbia (República da), Gana, 
Guiné-Bissau, Quénia, Reino de Eswatini, Namíbia, Ruanda, São 
Tomé e Príncipe, Tanzânia e Zâmbia.

Os perfis de risco dos Países fornecem uma visão abrangente dos 
perigos, riscos e incertezas relativamente a inundações e secas num 
contexto de clima em mudança, com projeções para os próximos 50 
anos. O estudo tem por base uma Avaliação de Risco Probabilística e 
apresenta uma estimativa dos impactos de inundações e secas bem 
como a probabilidade de ambos os fenómenos coexistirem no 
mesmo País. A avaliação foi baseada em dados geoespaciais, dados 
estatísticos e informações disponíveis sobre o contexto 
socioeconómico de cada País. Os perfis incluem estimativas, tanto 
em clima atual como futuro, em relação às perdas monetárias nos 
diferentes sectores identificados pelo Quadro de Sendai: agricultura, 
sector produtivo, sector da habitação, sector dos serviços e 
transportes e outras infraestruturas críticas. Incluem igualmente uma 
estimativa de perdas nos sectores da saúde e da educação.

Como parte da atividade realizada pela UNISDR e pela CIMA 
Research Foundation serão organizados Seminários Nacionais  com 
a duração de 5 dias, onde será possível analisar medidas para a  
redução do risco de desastres em cada um dos países envolvidos. Os 
seminários são dedicados a funcionários e técnicos superiores do 
sector e a outras parte interessadas, tais como: Ministério/ Agência de 
Proteção Civil, Agências de Redução do Risco de Desastres, 
Ministérios da Agricultura, do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais, 
da Educação e da Saúde, bem como universidades e mundo 
académico em geral.

Os seminários visam a transferência do conhecimento técnico e 
científico do perfil de risco de cada País. O objetivo é aumentar o 
conhecimento e a capacidade de avaliar o risco de desastres por 
parte das partes interessadas, envolvendo-as em medidas específicas 
para a redução do mesmo.

Os objetivos específicos dos Seminários são:

› Melhorar o nível de conhecimento técnico e científico e a 
compreensão dos resultados obtidos  na avaliação de risco 
probabilístico para inundações e secas;
› Melhorar o conhecimento sobre a revisão do orçamento nacional 
usando o marcador de orçamento para a redução de risco de 
desastres/adaptação às mudanças climáticas da OECD com o 
objectivo de identificar investimentos públicos e analisar o 
custo-benefício de ações de “advocacy”, no sentido de obter fundos e 
ferramentas de financiamento de risco;
› Melhorar o entendimento sobre como desenvolver estratégias 
informadas para a  redução do risco de desastres relativamente a 
inundações e secas com base no conhecimento técnico-científico 
atualmente disponíveis;
› Sensibilizar sobre a importância do Quadro de Sendai e sua ligação 
com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da  Agenda 2030 
para a redução do risco de desastres  tanto ao nível local como a nível 
internacional.

Os perfis dos países, combinados com o conhecimento local, visam 
apoiar a integração dos resultados científicos no processo de tomada 
de decisões informadas. Contribuindo para a tradução das 
evidências científicas,  fundamentais para melhorar o processo de 
gestão do riscos de inundações e secas, estes visam a uma redução 
substancial dos impactos de desastres nos Países envolvidos.

As part of the programme Building Disaster Resilience to Natural 
Hazards in Sub-Saharan African Regions, Countries and 
Communities, UNISDR and CIMA Research Foundation have 
developed 16 Country Risk Profiles for Floods and Droughts for the 
following countries: Angola, Botswana, Cameroon, Côte D'Ivoire, 
Equatorial Guinea, Gabon, Gambia (Republic of The), Ghana, Guinea 
Bissau, Kenya, Eswatini (the Kingdom of), Namibia, Rwanda, São 
Tomé and Príncipe, Tanzania and Zambia.

The Country Risk Profiles provide a comprehensive view of hazard, 
risk and uncertainties for floods and droughts in a changing climate 
and socio-economic situation, with projections for the period 
2050-2100. Risk Profiles are based on a Probabilistic Risk Assessment 
and present the quantitative estimation of the impacts of floods and 
droughts and their associated likelihood. The assessment is based on 
available satellite and statistical geospatial data and information on 
country socio-economic condition. The profiles include the 
estimates, under current and future climate, of the monetary losses 
for the different sectors identified by the Sendai targets, namely: 
agriculture, productive asset, critical infrastructures, housing, services 
and transportation; moreover, the physical damages to health and 
education are also assessed.

Complementary UNISDR and CIMA Research Foundation are 
organizing 5-days Disaster Risk Reduction National Workshops in 
each one of the Countries involved. The target participants to the 
workshop are: Civil Defence Ministry/agency, Disaster Risk Reduction 
agencies, line-ministries such as Ministry of Agriculture, Environment, 
Natural resources, Education, Health as well as universities and 
academia. 
The 5-day workshops aim at transferring the technical and scientific 
knowledge of Country Profile as well as cost-benefit analysis to 
national stakeholders, which are the ultimate beneficiaries of the 
action. Indeed, the overarching purpose of workshop is to increase 
risk knowledge, involvement and engagement of stakeholders 
through an improved awareness of disaster risk assessment and risk 
modelling.

The specific objectives of the workshop are:

› Enhanced level of technical and scientific knowledge and 
understanding of the specific country results of probabilistic risk 
assessment for floods and droughts;
›  Improved knowledge on National Budget Review using the OECD 
DRR/CCA Budget Marker for identifying public investments and 
cost-benefit analysis to advocate for funds and risk financing tools;
› Improved understanding on how to develop Risk informed DRR 
strategies for flood and droughts based on the state of the art 
technical and scientific knowledge available;
› Increased awareness of the importance of the Sendai Framework 
and its link to the SDGs for DRR at international and local levels.

Country Profiles combined with the local knowledge, aim  at 
supporting the integration of scientific results into informed 
decision-making process. Furthermore, they contribute at 
translating scientific evidence into improved flood and droughts 
risk management towards a substantial reduction of disaster 
impacts.


