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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre 
os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de 
estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa 
descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a 
metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuancespróprias, 
intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento 
particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de 
grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às 
temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a 
metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que 
poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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p R E fáC I O

O IV Congresso Internacional de Riscos, realizado na cidade de Coimbra, 

em maio de 2017, deu origem a uma série de trabalhos científicos, alguns dos 

quais foram publicados sob a forma de artigos na revista Territorium, n.º 25 (II), 

dedicado ao tema “Riscos e Educação”. Os restantes trabalhos, que foram sub-

metidos e aceites para publicação, distribuem-se por quatro volumes da série de 

livros dedicada aos “Estudos Cindínicos” e que, como este tomo, versam sobre 

temas específicos.

A metodologia de “Análise de riscos” através de “Estudos de casos”, como o 

próprio nome indica, corresponde a uma obra de cariz didático, pois, através de 

doze diferentes estudos, dá conta de vários métodos de análise que, em função dos 

diversos tipos de risco abordados, podem ser usados não só para analisar o risco, 

mas também para gerir algumas das suas manifestações e, até, para mitigar as con-

sequências destas.

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes 

tipos de análise de riscos, pois trata-se de uma série de estudos de diferentes casos de 

riscos, que se preocupa em descrever, com suficiente detalhe, a metodologia que foi 

usada para analisar cada um desses vários tipos de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na 

análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na aná-

lise das caraterísticas concretas de determinado risco, não possam existir nuances 

próprias, intrínsecas à sua especificidade, que mereçam um tratamento particular.

De facto, analisar riscos tão diferentes como o sísmico, ou o de movimentações 

em massa, ou aqueles que estão associados à vegetação, à precipitação e às condições 

climáticas ou, ainda, riscos industriais e ambientais, para referir apenas alguns dos 

que são abordados nesta obra, dá bem conta da diversidade dos aspetos que, como 

maior ou menor detalhe, podem ser tidos em conta na análise de riscos e, por con-

seguinte, da diversidade metodológica que será possível encontrar na sua análise, 

através dos exemplos apresentados neste volume.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade 

para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez 
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que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pes-

quisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendem realizar.

Deste modo, por várias razões, justifica-se a publicação deste livro e a RISCOS 

sente-se orgulhosa de o poder incluir na sua Coleção sobre “Estudos Cindínicos”

Coimbra, 20 de julho de 2018

Luciano Lourenço
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Ainda que nem sempre os aspetos metodológicos sejam devidamente valoriza-

dos nos trabalhos científicos, o uso da metodologia adequada é fundamental não 

só para alcançar o objetivo proposto, mas também para o conseguir fazer com o 

mínimo dispêndio de tempo e de esforço, razões mais do que suficientes para que se 

lhe deva dedicar alguma atenção.

Ora, por essa razão e porque a metodologia para a análise de risco pode ser 

abordada sob várias perspetivas, nunca será por demais apresentar alguns exemplos 

desse tipo de abordagens.

Assim, nesta obra são divulgados vários exemplos de abordagens, através de di-

ferentes estudos de casos, que, entre outros, passam pela proposição de diversa me-

todologia, a qual poderá ser usada para fins variados, designadamente para: 

i. Gestão e mitigação do risco sísmico, desde a avaliação até ao planeamento 

de emergência; 

ii. Hierarquização de riscos de catástrofes, tendo por base um estudo compa-

rativo em Santos; 

iii. Delimitação de áreas de instabilidade em vertentes; 

iv. Emissão de alertas precoces para a humidade do solo no Brasil, usando 

dados de radar e de índices de vegetação; 

v. Verificação das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal numa 

bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens Landsat; 

vi. Aplicação da transformada de ondeletas à precipitação do estado do Ma-

ranhão - Brasil; 

vii. Definição de limiares de precipitação responsáveis pela ocorrência desliza-

mentos na província de Gipuzkoa (País Basco); 

viii. Levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escor-

regamentos, com base no trabalho de campo em Ubatuba e Santos/SP , Brasil; 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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ix. Avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas, através do mé-

todo de bandas de controlo;

x. Levantamento de riscos ambientais em sistemas de drenagem alterados pe-

los canais derivados multifuncionais;

xi. Aplicação de padrões abertos à gestão de risco, através de uma abordagem 

multidisciplinar;

xii. Avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos ex-

tremos em Petrópolis, RJ - Brasil, através da análise e modelagem numérica 

da atmosfera.

A reunião deste conjunto de estudos permite mostrar a diversidade metodológi-

ca que pode ser aplicada à análise de riscos e, através dos estudos de casos apresenta-

dos, serve de exemplo para outros estudos que possam vir a ser desenvolvidos sobre 

os riscos aqui abordados.

Convicto de que este livro poderá ser útil a todos aqueles que se interessam 

pelos aspetos metodológicos que devem presidir à elaboração de estudos científi-

cos, a RISCOS também não teve dúvidas em o incluir na sua série sobre “Estudos 

Cindínicos”, na expectativa de que ele possa contribuir para ajudar a aumentar o 

conhecimento de quem nele vier procurar informação.

Que seja útil não sós aos investigadores, mas também  aos decisores, são os 

nossos votos! 



ESTRATÉGIAS  DE GESTÃO E  MITIGAÇÃO 

DO RISCO SÍSMICO:  DA AVALIAÇÃO AO 

PL ANEAMENTO DE EMERGÊNCIA

STRATEGIES  FOR THE MANAGEMENT AND 

MITIGATION OF EARTHQUAKE RISK:  FROM 

EVALUATION TO EMERGENCY PL ANNING

 Rui Maio
RISCO - RIscos e Sustentabilidade na COnstrução.

Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Aveiro (Portugal
ORCID: 0000-0001-6862-7967     ruiamaio@ua.pt

 Tiago M. Ferreira
ISISE - Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Engenharia Estrutural 

Departamento de Engenharia Civil, Universidade do Minho (Portugal)
ORCID: 0000-0001-6454-7927     tmferreira@civil.uminho.pt

Romeu Vicente
RISCO - RIscos e Sustentabilidade na COnstrução,

Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Aveiro (Portugal)
 ORCID: 0000-0002-5456-1642     romvic@ua.pt

Resumo: O presente estudo tem como por objetivo discutir de forma integra-

da algumas das estratégias de gestão e mitigação do risco sísmico. 

Entre outros tópicos, serão objeto de discussão estudos de caracte-

rização e cartografia do risco sísmico, através da análise crítica das 

metodologias existentes para a avaliação do risco sísmico, a gestão 

do risco sísmico e o planeamento de emergência, e ainda algumas 

das estratégias atualmente implementadas para a construção de so-

ciedades mais resilientes, nomeadamente ao nível dos mecanismos 
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de informação pública, da comunicação e percepção do risco, bem 

como dos sistemas de pré-aviso à população.

Palavras ‑chave: Mitigação do risco sísmico, cartografia de risco, planeamento 

de emergência, informação pública, sistemas de pré-aviso.

abstract: This study provides an integrated discussion of some of the cur-

rent strategies for the management and mitigation of earthquake 

risk. Among other issues, it critically appraises the methodologies 

for assessing and managing earthquake risk, examines strategies 

for emergency planning, and also looks at some of the actions 

recently implemented worldwide to improve the resilience of our 

society to earthquakes. Of particular interest are public informa-

tion mechanisms, risk perception and communication, as well as 

early-warning systems. 

 

Keywords: Earthquake risk mitigation, risk mapping, emergency planning, public 

information, early-warning systems.

Introdução

Face à extensão dos danos e perdas observadas em algumas das mais recentes 

catástrofes sísmicas, originadas por exemplo pelos terramotos de L’Aquila (Itália) 

em 2009 (Carocci, 2012), de Lorca (Espanha) em 2011 (Romão et al., 2013), de 

Gorkha (Nepal) em 2015 (Goda et al., 2015), a sequência sísmica de Amatrice (Itá-

lia) em 2016 (Formisano et al., 2017), ou de Kermanshah, ocorrido em Novembro 

de 2017 junto à fronteira entre o Irão e Iraque, tem-se assistido na última década, 

a nível internacional, a uma preocupação crescente sobre a questão da mitigação e 

gestão do risco sísmico. A intensificação desta preocupação tem sido constatada não 

apenas no seio da comunidade científica e técnica, a qual tem vindo a alertar para as 
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consequências adversas que poderão resultar da falta de resistência do edificado, da 

preparação dos cidadãos e dos mecanismos de emergência em situação de catástrofe, 

mas também junto das entidades governamentais de proteção civil, responsáveis 

pela salvaguarda da segurança dos cidadãos face aos riscos resultantes da ação sís-

mica. Esta é de resto uma questão considerada atualmente essencial na definição 

do planeamento estratégico de emergência e na gestão urbana e territorial e com 

as quais temos tido a oportunidade de aprender com as experiências de inúmeros 

países onde tem ocorrido eventos sísmicos ao longo dos últimos anos.

As medidas e estratégias preventivas de mitigação e preparação para o risco sís-

mico são, do ponto de vista económico, extremamente interessantes uma vez que 

o investimento exigido na implementação deste tipo de medidas e estratégias é 

muitíssimo inferior ao esforço financeiro associado à reposição das condições físicas 

e sociais originais após uma catástrofe.

Existem inúmeras estratégias que podem e devem ser implementadas numa fase 

preventiva, com fortes implicações nas consequências da redução de perda física 

decorrente de uma eventual catástrofe. Contudo, é fundamental que esta ideia seja 

disseminada e partilhada, não apenas pela sociedade em geral, mas também pelos 

técnicos e entidades responsáveis pela salvaguarda da segurança pública. De forma 

sucinta, algumas das estratégias que serão aqui discutidas consistem:

	 No desenvolvimento de planos de emergência e evacuação, socorro e rea-

bilitação que possam ser rapidamente acionados na eventualidade de uma 

catástrofe sísmica;

	 Na realização de campanhas de sensibilização direcionadas à população, com 

uma forte componente educativa sobre os procedimentos recomendáveis em 

caso de terramoto, e sobre o risco sísmico em geral. A informação pública e a 

participação da comunidade são fatores chave para o sucesso destas estratégias 

e, como tal, estes conceitos e procedimentos básicos relativos ao risco sísmico 

devem ser incluídos nos programas curriculares de ensino. Adicionalmente, 

devem ser preparados programas didáticos e audiovisuais de serviço público, 

com uma linguagem simples e acessível ao cidadão comum. Os estudantes 

e/ou organizações de voluntariado poderiam eventualmente desenvolver este 

tipo de atividades. Por último, mas não menos importante, deverá ser refor-
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çado o investimento no desenvolvimento de sistemas eficazes de comuni-

cação, alerta e resposta, devidamente integrados nos planos de ação, e na 

realização de simulacros, enquanto meios privilegiados para a identificação 

e correção de eventuais pontos fracos ou falhas no plano de ação.

Para além das estratégias supracitadas, que serão abordadas de forma integrada 

no presente estudo, existem ainda outras tantas que, não sendo discutidas aqui, 

merecem igual cuidado e reflexão. Entre estas, refiram-se por exemplo: o acompa-

nhamento e desenvolvimento dos planos de prevenção e mitigação do risco sísmico 

por parte das entidades governamentais, assim como das provisões de salvaguarda 

dos cidadãos e do respetivo edificado, através da adoção de regulamentos e decretos 

específicos e em conformidade com as reais necessidades do país; a criação de regi-

mes especiais de seguros de vida e de danos em propriedades causados pela eventual 

ocorrência de um terramoto, de forma a suavizar os danos e perdas económicas das 

respetivas vítimas permitindo, simultaneamente, que os fundos de ajuda internacio-

nal cheguem a mais lesados; o estabelecimento antecipado das equipas de salvamen-

to e resgate, assim como de grupos de voluntários; ou a preparação dos mecanismos 

de financiamento para os programas e estratégias de reconstrução e reabilitação para 

que estejam aptos a serem acionados em qualquer momento.

estudos de caracterização do risco sísmico

Os terramotos ocorridos na Roménia e na Ex-Jugoslávia, em 1977 e 1979 res-

petivamente, incentivaram na década de 80, o desenvolvimento de vários estudos, 

projetos e novas linhas de investigação na área da mitigação do risco sísmico um 

pouco por toda a Europa. A definição e avaliação do risco sísmico, sistematizada na 

fig. 1, é frequentemente apresentada pela conjugação de três aspetos fundamentais: 

a perigosidade local; a vulnerabilidade do edificado; e o respetivo grau de exposição.

Vários autores defendem que a vulnerabilidade sísmica do edificado é destes três 

aspetos aquele que deverá assumir maior destaque, não apenas devido às implica-

ções físicas e diretas sobre o edificado, na sequência de um terramoto, mas também 

porque através da implementação de medidas de reforço sísmico adequadas, capazes 
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fig. 1 ‑ Definição clássica de risco sísmico, adaptado de Maio et al. (2017).
Fig. 1 - Classic definition of seismic risk, adapted from Maio et al. (2017).

de melhorar substancialmente as condições de segurança e o comportamento estru-

tural das construções, pode ser reduzida, contribuindo para a redução dos danos e 

perdas de natureza económica e humana (Ferreira et al., 2015).

A análise da perigosidade sísmica pressupõe a identificação de fontes sísmicas, a 

modelação da ocorrência de terramotos através dessas fontes, a estimativa de leis de 

atenuação das ondas sísmicas entre essas fontes e a zona de estudo, e ainda, a ava-

liação dos efeitos locais de amplificação do solo, liquefação, deslizamento de terras 

e rotura da falha na superfície. Posteriormente, a criação de inventários e recolha 

de dados implica normalmente a identificação detalhada das infraestruturas susce-

tíveis de sofrerem danos (edifícios e sistemas de abastecimento/distribuição, redes 

de transportes e comunicação) em função do tipo de metodologia que se pretende 

aplicar, a classificação dessas infraestruturas de acordo com a sua vulnerabilidade 

sísmica e a classificação em termos de ocupação e instalações existentes. Neste sen-

tindo, a tecnologia remote sensing despontou como uma ferramenta bastante útil 

no desenvolvimento destes inventários, sendo hoje em dia uma das mais utilizadas 

para aquisição dos dados espaciais e geográficos necessários para a definição de um 

caso de estudo. A estimativa de danos consiste normalmente na previsão dos da-

nos associados ao desempenho de cada uma das classes resultantes do processo de 

inventariação e recolha de dados quando sujeitas a uma determinada ação sísmica 
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previamente definida durante a análise da perigosidade local e no desenvolvimento 

de funções de dano. Por último, a estimativa de perdas engloba não apenas as perdas 

diretas e custos de reparação associados, mas também as indiretas, associadas à perda 

diretas e custos de reparação associados, mas também das perdas indiretas associadas 

à perda de funcionalidade das infraestruturas. A estimativa do número de vítimas, 

nomeadamente do número de desalojados, feridos e vítimas mortais é também um 

indicador determinante para a avaliação do risco sísmico. Existem ainda outro tipo 

de danos associados a este tipo de catástrofe, sociais e económicos, que são extrema-

mente importantes no apoio à tomada de decisão.

Os conceitos principais empregues nos estudos de risco associado a fenómenos 

naturais baseiam-se nas definições fornecidas em 1979 pela United Nations Disaster 

Relief Office, que serviram de inspiração para o desenvolvimento de inúmeros tra-

balhos nesta temática a partir dos quais resultou a definição de risco absoluto que 

conhecemos hoje (Caicedo et al., 1994; Cardona, 2001; Coburn & Spence, 2002; 

McGuire, 2004). Existem, no entanto, outras formulações para a definição de risco 

de terramoto, como por exemplo, a sugerida pelo International Strategy for Disaster 

Reduction (ISDR, 2004) e posteriormente adaptada por Villagrán de Léon (2001; 

2004), conhecida como The Risk Triangle. Tal como referido anteriormente, a aná-

lise do risco sísmico pressupõe a avaliação integrada da perigosidade, exposição e 

vulnerabilidade, de forma a quantificar as consequências de um determinado even-

to sísmico em termos de danos e perdas, e ainda a sua probabilidade de ocorrência 

num determinado período de tempo (Randolph, 2004).

Cartografia de risco sísmico

Independentemente da escala de avaliação escolhida, a etapa final do zonamento 

corresponde à elaboração de cartografia de risco, a qual resulta na delimitação de áreas 

de acordo com níveis de risco definidos em função de um conjunto de fatores ponde-

rados previamente. Para a elaboração de um mapa de risco, é necessário desenvolver 

algoritmos ou modelos matemáticos que expressem numericamente a interação entre 

todas as variáveis associadas ao fenómeno em estudo. Importa notar que, para que 
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possam representar, da forma mais fiel possível, a influência relativa de cada uma dessas 

variáveis, tais modelos devem ser baseados em levantamentos de campo e em informa-

ção bibliográfica fidedigna. Os principais outputs que constam tipicamente nos mapas 

de risco incluem uma avaliação global dos danos, número de vítimas mortais, número 

de cidadãos afetados pelos danos, estimativa para o restabelecimento das condições de 

habitabilidade elementar e dos custos de reparação e reconstrução. Estes mapas têm 

normalmente em conta os mais transversais recursos, desde os edifícios de habitação, 

comerciais e industriais, a instalações críticas como hospitais, polícia, ou as corporações 

dos bombeiros. Incluem ainda uma avaliação de todas as redes de abastecimento e 

distribuição ede todas as redes de abastecimento e distribuição, e de transportes.

A evolução recente dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), traduzido na 

oferta crescente de software cada vez mais poderoso em termos de cálculo e, simul-

taneamente, mais amigável em termos de utilização, é responsável por um acrésci-

mo significativo do uso destas ferramentas entre os profissionais que trabalham na 

temática do risco (ver fig. 2). Nos últimos anos intensificou-se o ensino das técnicas 

de operação com os SIG e vulgarizou-se a utilização destas ferramentas para a ela-

boração de cartografia de risco, através do cruzamento e tratamento matemático de 

informação espacial georreferenciada.

Importa referir que estes outputs, apresentando geralmente a distribuição espa-

cial dos danos e perdas de forma sintetizada através de mapas integrados em ferra-

mentas SIG, podem ser utilizados para inúmeras finalidades de elevada relevância 

para as autoridades de proteção civil e entidades governamentais, tais como:

	 Na elaboração de políticas e medidas apropriadas em ações de mitigação 

do risco sísmico;

	 Na interpretação e compreensão detalhada da extensão e distribuição dos 

danos e dos respetivos elementos e zonas críticas, de forma a facilitar o 

estabelecimento de prioridades na fase de emergência;

	 Na interpretação das demais interdependências e relações entre redes/linhas 

de segurança, otimizando o tempo de resposta na fase de emergência e for-

talecendo a resiliência da zona de estudo;

	 Na elaboração de planos de emergência mais eficazes e ajustados às condi-

ções reais da zona de estudo, nomeadamente a nível de recursos;
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fig. 2 ‑ Exemplo de utilização de uma ferramenta SIG: ambiente de trabalho (cima) e 
programação de algoritmos de cálculo (baixo), adaptado de Ferreira (2010).

Fig. 2 - Example of a typical environment of a GIS tool (top) and an example of an 
algorithm programming window (bottom), adapted from Ferreira (2010).

	 Na idealização e elaboração de planos e estratégias de recuperação e recons-

trução em função das consequências geradas por diferentes cenários sísmicos.

Pela diversidade dos elementos em análise, pela complexidade das relações que 

entre eles se estabelecem e, sobretudo, pelo carácter espacial de que se revestem, 

os estudos de riscos naturais são uma das áreas em que os SIG têm particular in-
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teresse enquanto ferramenta de análise. Com base em ferramentas SIG é possível 

não só manter atualizada a cartografia das áreas afetadas por acidentes e catástrofes 

naturais, como criar modelos prospetivos com base no cruzamento e tratamento 

quantitativo das variáveis mapeadas espacialmente (Cunha & Dimuccio, 2002).

Partindo do exposto, as subsecções seguintes fazem uma súmula das princi-

pais iniciativas à escala transnacional, nacional, regional e urbana, de mapeamento 

do risco com base na avaliação das vulnerabilidades existentes, particularmente da 

vulnerabilidade sísmica, e que, direta ou indiretamente, têm contribuído para o 

conhecimento da ameaça sísmica em Portugal.

escala transnacional

Uma das primeiras iniciativas para a determinação da perigosidade sísmica a 

nível global foi o Global Seismic Hazard Assessment Program (GSHAP) liderada por 

Giardini (1999). Este projeto foi concluído em 1999 e contou com a publicação do 

primeiro mapa global de aceleração de pico do solo para um período de retorno de 

475 anos. Neste projeto, o território Português foi considerado no âmbito da análi-

se de perigosidade na região Ibero-Magrebe (Portugal, Espanha, Argélia e Tunísia), 

tal como descrito em Jiménez e Garcia-Fernandez (1999).

No que diz respeito à escala europeia, são vários os projetos que se têm 

focado nas diferentes vertentes do risco sísmico. Entre 2004 e 2007 o projeto 

LESSLOSS explorou a avaliação de perdas económicas e humanas para um 

número de cenários sísmicos em várias cidades europeias, incluindo Lisboa. 

O projeto SHARE (2009-2013), que contou com a participação de várias ins-

tituições Portuguesas, teve como principais objetivos a criação de um modelo 

homogéneo de perigosidade sísmica para toda a Europa, e a geração de mapas 

de perigosidade para vários períodos de retorno, potencialmente úteis para a 

atualização da regulamentação sísmica nos países Europeus. Em paralelo, um 

outro projeto denominado Syner-G (2009-2013) debruçou-se sobre o desen-

volvimento de modelos de fragilidade estrutural e avaliação do risco sísmico de 

infraestruturas e redes. O projeto NERA (2010-2014) veio facilitar a partilha 
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de informação, modelos e experiências entre várias instituições Europeias. De 

forma complementar, esta iniciativa recolheu ainda uma larga variedade de in-

formação relativamente ao parque habitacional Europeu, permitindo a criação 

de um modelo de exposição para a análise de risco sísmico.

Por último, os autores gostariam de destacar dois projetos com fundos Euro-

peus que se debruçaram sobre o impacto dos terramotos sobre bens do patrimó-

nio cultural. O projeto NIKER (2010-2012), abordou esta problemática através 

da premissa de que a proteção eficiente e sustentável dos bens patrimoniais com 

a garantia da compatibilidade e baixa intrusividade das soluções de reforço só é 

possível com uma abordagem de intervenção mínima. Esta abordagem requer, 

não só que o potencial dos materiais existentes e componentes construtivos sejam 

explorados o mais possível em termos de capacidade resistente e dissipação de 

energia, mas também que as eventuais intervenções sejam validadas e otimizadas 

sob as condições reais efetivas (NIKER, 2012). Já o projeto PERPETUATE (La-

gomarsino & Cattari, 2014) dedicou-se ao desenvolvimento de diretrizes Euro-

peias para a avaliação e mitigação do risco sísmico em bens do património cultu-

ral, através da implementação de técnicas pioneiras de reforço e melhoramento 

sísmico de edifícios históricos e dos respetivos elementos de ornamentação, que 

apesar de não-estruturais, sustentam grande parte do valor patrimonial do edifí-

cio e/ou monumento.

escala nacional

Oliveira (1977) realizou o primeiro estudo detalhado de perigosidade sísmica 

em Portugal, o qual viria a servir de base para os primeiros mapas de perigosidade 

existentes no no Regulamento de Segurança e Ações (RSA).

No ano 2000, foi lançado pelo Instituto de Meteorologia um mapa de isos-

sistas descrevendo a intensidade sísmica máxima esperada para todo o territó-

rio Português e, mais tarde, no âmbito da criação do Anexo Nacional para o 

Eurocódigo 8 (CEN, 2009), vários estudos foram realizados para a atualização 

da perigosidade sísmica em Portugal, resultando em dois mapas: eventos de 
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magnitude moderada a curta distância e eventos distantes de forte magnitude 

(Oliveira et al., 1999).

Mais recentemente, Vilanova e Fonseca (2007) desenvolveram um modelo 

probabilístico de perigosidade sísmica para Portugal continental, considerando um 

largo espectro de incertezas epistémicas, e resultando num mapa de aceleração de 

pico do solo para um período de retorno de 475 anos. No que diz respeito ao risco 

sísmico, um dos primeiros estudos à escala nacional foi realizado por Sousa (2006). 

Neste estudo, a autora desenvolveu um modelo de exposição baseado nos dados 

do Recenseamento Nacional de 2001, avaliando não só as perdas económicas e 

humanas considerando várias metodologias analíticas, mas também a perigosidade 

probabilística e cenários sísmicos.

Recentemente, Silva et al. (2015) analisaram desenhos estruturais e especi-

ficações técnicas de mais de 200 edifícios em Portugal e desenvolveram funções 

de vulnerabilidade para as tipologias construtivas mais comuns. Estas funções 

foram combinadas com um modelo de exposição desenvolvido com base no 

Recenseamento Nacional de 2011 e o modelo de perigosidade de Vilanova e 

Fonseca (2007), para a determinação de perdas económicas para diferentes pe-

ríodos de retorno. Estes cálculos foram realizados à escala da freguesia, e consi-

derando uma grelha com resolução 1x1 km2, tal como apresentado na fig. 3, de 

onde a região do Vale do Tejo e Sul de Portugal se destacam como as zonas que 

combinam não só uma maior perigosidade e risco sísmico, mas também maiores 

perdas económicas.
A nível internacional existem diversos trabalhos de mapeamento de risco sísmico 

à escala nacional, nomeadamente em Itália, onde o GNDT tem vindo a desenvolver 
um vasto conjunto de trabalhos no âmbito da avaliação do risco sísmico. Ainda em 
Itália, destaque-se o trabalho de Romeo et al. (2000), que apresenta o mapeamento 
do território Italiano com base em diferentes parâmetros relacionados com a fonte, 
com o evento e com efeitos de sítio. Mais recentemente, Crowley et al. (2009) 
apresentaram uma comparação entre as diferentes propostas de mapeamento de 
risco para Itália e discutiram a forma como deverão ser produzidos os futuros mapas 
de risco. Também em Espanha (Mezcua et al., 2011) e em França (Douglas et al., 
2013), por exemplo, existem já diversos trabalhos de mapeamento de risco sísmico 
à escala nacional.
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fig. 3 ‑ Exemplo de mapa de perdas económicas para um período de retorno de 475, 
ao nível da freguesia (esquerda), e considerando uma grelha com resolução 1x1 km2 

(direita), adaptado de Silva et al. (2015).
Fig. 3 - Example of an economic loss map for a return period of 475 years at the parish 

level (left) and for a grid with a 1x1 km2 resolution (right),adapted from 
Silva et al. (2015).

escala regional e urbana

Ao longo das duas últimas décadas têm vindo a ser desenvolvidos, um pou-

co por todo o mundo, um vasto conjunto de trabalhos dedicados à avaliação e 

mapeamento da vulnerabilidade e do risco sísmico à escala regional e local. De 

entre os vários exemplos passíveis de serem aqui citados, refira-se o caso do centro 

histórico de San Giuliano Di Puglia (Itália) e a cidade Chilena de Valparaíso, ambos 

apresentados por (Indirli, 2009), tendo este último sido desenvolvido no âmbito do 

projeto MAR VASTO (Indirli et al., 2011). Outros dois exemplos emblemáticos de 

mapeamento à escala regional são os casos de estudo das áreas metropolitanas de 

Barcelona (Espanha) e de Bogotá (Colômbia), descritos em (Lantada et al., 2004; 

Carreño et al., 2007). Finalmente, importa referir e salientar aqui o projeto Risk-

-EU (2001-2004), no âmbito do qual foram avaliadas, para além da já referida 
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cidade de Barcelona, outras seis cidades europeias: Bitola, Bucareste, Catânia, Nice, 

Sófia e Tessalónica (Mouroux e Le Brun, 2006).

Também em Portugal existe um número considerável de trabalhos na área 

da avaliação do risco sísmico à escala urbana. Tal como referido anteriormente, 

a metodologia proposta por Oliveira e Mendes-Victor (1984), desenvolveu um 

conjunto de cenários de dano e de perdas para a Área Metropolitana de Lisboa 

(AML), cenários esses que viriam a ser utilizados pelo Departamento de Proteção 

Civil da Câmara Municipal na elaboração do plano de emergência de risco sísmico 

da cidade. Mais tarde, em 2001, o Serviço Nacional de Proteção Civil (SNPC) em 

colaboração com quatro entidades de investigação nacionais (a Faculdade de Ciên-

cias da Universidade de Lisboa, o Instituto Superior Técnico de Lisboa, o LNEC e 

o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa) desenvolveram um estudo conjunto 

com vista à avaliação das consequências da ocorrência de terramotos (para vários ce-

nários de severidade) afetando a AML e alguns concelhos limítrofes, com o objetivo 

de apoiar o estabelecimento de planos de emergência por parte do SNPC (2001). 

Esta colaboração permitiu o desenvolvimento de uma metodologia de definição e 

representação espacial automática de cenários de dano, associada a um sistema de 

informação geográfica (Pais, 2001).

Em 2004, Oliveira et al. (2004) desenvolveu um estudo de vulnerabilidade sís-

mica do edificado da cidade de Faro, no âmbito do qual estima e mapeia o impacto, 

nos edifícios e nas principais redes rodoviárias da cidade, de um eventual terramoto. 

Neste trabalho, os autores utilizam e confrontam duas metodologias de avaliação da 

vulnerabilidade sísmica, lógica que viria a ser seguida posteriormente pela mesma 

equipa de investigação, na criação de cenários sísmicos para a cidade de Lisboa, 

em Oliveira et al. (2005; 2008). Ainda para a cidade de Lisboa, Campos-Costa et 

al. (2010) avalia e propõe estratégias de mitigação do risco sísmico para a AML, 

obtidas com base na ferramenta numérica LNECLoss. Neste trabalho, os autores 

discutem a exposição do parque habitacional e dos habitantes do concelho de Lis-

boa, classificando e caracterizando a vulnerabilidade sísmica dos elementos expos-

tos. Finalmente, traçam ainda um conjunto de curvas de risco de terramoto para 

a cidade de Lisboa e estimam os valores esperados anuais das perdas económicas e 

sociais nas demais freguesias.  
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À escala regional, Sousa et al. (2010) desenvolveu um estudo de caracterização 

de uma parcela do parque habitacional e hoteleiro existente no Algarve. No âmbito 

deste trabalho, os autores classificam este edificado em tipologias construtivas, ca-

racterizam a sua vulnerabilidade sísmica e apresentam mapas de vulnerabilidade, de 

dano (ilustrado na fig. 4) e de operacionalidade dos pontos vitais, isto é, de edifícios 

onde se encontram instaladas as entidades com papel relevante para a gestão de 

emergência na região.

No ano de 2011, Vicente et al. (2011) apresentam um estudo de avaliação e ma-

peamento da vulnerabilidade sísmica da Baixa de Coimbra, naquele que viria a ser o 

primeiro de uma série de trabalhos desenvolvidos por esta equipa no âmbito da ava-

liação da vulnerabilidade sísmica dos núcleos urbanos antigos de várias cidades Por-

tuguesas, nomeadamente da cidade da Horta, no Arquipélago dos Açores (Neves et 

al., 2012; Ferreira et al., 2016; Ferreira et al., 2017), Seixal (Ferreira et al., 2013) e 

Faro (Maio et al., 2016). Como denominador comum, estes estudos apresentam a 

análise da vulnerabilidade sísmica do edificado antigo como ponto de partida para 

a estimativa e avaliação de perdas humanas e económicas para diferentes cenários 

sísmicos, os quais são posteriormente integrados num SIG para gestão espacial dos 

resultados. A título de exemplo, na fig. 5 apresentam-se os mapas de graus de dano 

fig. 4 ‑ Exemplo de mapeamento do número de edifícios em estado de “Dano Total” na 
região do Algarve (período de retorno de 475 anos), adaptado de Sousa et al. (2010).
Fig. 4 - Mapping the number of buildings in state of collapse for the Algarve region 

(return period of 475 years), adapted from Sousa et al. (2010).
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médio estimados para os núcleos urbanos antigos das cidades do Seixal e da Horta, 

considerando um cenário de intensidade macrossísmica, IEMS-98, igual a VIII.

Recentemente, Cerdeira et al. (2016) apresentou um estudo de avaliação da vul-

nerabilidade sísmica e social do bairro de Alfama em Lisboa, que alerta para o facto 

de cerca de 58 % do edificado neste bairro apresentar uma vulnerabilidade sísmica 

elevada. Este estudo identifica ainda algumas medidas de mitigação do risco sísmico 

que deverão ser implementadas, nomeadamente a realização de ações de formação 

e sensibilização, o aumento da cooperação entre as equipas de voluntários, e ainda 

a organização de simulacros.

fig. 5 ‑ Exemplo de mapeamento de graus de dano médio considerando em ambos os casos 
uma intensidade macrossísmica IEMS-98 igual a VIII para os núcleos urbanos antigos das 
cidades do Seixal (esquerda) e da Horta (direita), adaptado de Ferreira et al. (2013; 2016).

Fig. 5 - Example of mean damage grade map for a macroseismic intensity IEMS-98 
equal to VIII in the old city centre of Seixal (left) and Horta (right), adapted from Fer-

reira et al. (2013; 2016).

Gestão do risco sísmico e planeamento de emergência

As perdas económicas assumidas em consequência das mais recentes catástrofes 

têm vindo a aumentar, facto que evidencia claramente a importância económica 

e social das situações de emergência e destaca a necessidade do seu planeamento e 

antevisão. A título de exemplo, os custos médios a nível mundial em consequência 

de catástrofes ocorridas na década de 90 aumentaram seis vezes em relação aos valo-
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res aferidos nos anos 60 do século passado (Anderson, 2006). No atual modelo de 

desenvolvimento das sociedades urbanas, e apesar dos enormes avanços na ciência 

e tecnologia e no conhecimento dos fenómenos que provocam as catástrofes, con-

tinua a verificar-se um elevado número de vítimas e, em simultâneo, um aumento 

significativo das perdas económicas resultantes dessas catástrofes. 

Assim, e no geral, pode afirmar-se que a sociedade tem vindo a tornar-se mais 

vulnerável ao efeito dos desastres naturais e que a forma mais eficiente de mitigar 

essa vulnerabilidade deve passar pela implementação de regulamentação construtiva 

adequada e do planeamento urbano. A revisão da regulamentação construtiva e as 

“boas práticas” têm sido, ao longo das décadas, as únicas formas efetivas de mitigar 

o risco sísmico. De facto, historicamente, estas vêm sendo desenvolvidas com base 

no conhecimento acumulado pelas gerações atingidas por este tipo de eventos. O 

progresso da ciência e da tecnologia, particularmente ao longos dos últimos 30 

anos, levou a que tenham sido desenvolvidos e propostos novos códigos de constru-

ção, cada vez mais adaptados aos padrões de desempenho atuais. Nesse sentido, a 

regulamentação construtiva atual é um instrumento amplamente utilizado em todo 

o mundo e representa a forma mais importante de garantir o controlo de qualidade 

das construções, no que à segurança sísmica diz respeito (Oliveira et al., 2006).

O planeamento urbano constitui-se igualmente como uma componente essencial 

na mitigação do risco sísmico, devendo, nomeadamente, ajudar a otimizar a ocupação e 

o uso do território face a possíveis ameaças naturais através da definição de limites para 

o tipo de construção permitida. Pode dizer-se que, no limite, a engenharia e o atual 

conhecimento técnico e científico podem contrariar e ultrapassar as dificuldades asso-

ciadas a ambientes naturais difíceis. No entanto, esta procura pode conduzir a soluções, 

construtiva e economicamente pouco equilibradas. O planeamento urbano pode ainda 

ser utilizado como meio de definição de necessidades de intervenção ou servir de base 

ao estabelecimento de um grau de intervenção num determinado conjunto edificado.

A título de exemplo, refira-se o caso das freguesias localizadas na zona norte da 

Ilha do Faial, Açores, as quais, após o terramoto de 9 de julho 1998, foram alvo de um 

processo ímpar a nível nacional de “reparação/reconstrução e ordenamento” que, no 

caso da freguesia da Ribeirinha e de outras freguesias severamente afetadas, implicou o 

abandono de extensas áreas anteriormente povoadas. Esta medida, cujo objetivo má-
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ximo passou pela concretização da reconstrução atendendo a critérios que garantissem 

a máxima segurança das populações, reforçou precisamente a necessidade de desen-

volver ações de ordenamento que, neste caso concreto, se materializaram em Planos 

de Ordenamento capazes de responder ao problema de forma sustentada (Porteiro & 

Raposo, 2008). No contexto internacional, destaque-se o exemplo da cidade chinesa 

de Beichuan que, na sequência do terramoto de magnitude 7.9 que atingiu a provín-

cia de Sichuan a 12 de maio de 2012, foi atingida por uma série de deslizamentos de 

terra, os quais, aliados ao evento sísmico principal, deixaram a cidade completamente 

devastada. De forma evitar futuras catástrofes, a cidade foi reconstruída numa zona 

mais favorável a nível geotécnico, a cerca de 10 km da sua localização original. 

Neste contexto, os organismos de proteção civil desempenham um papel fun-

damental na coordenação e implementação do conjunto das ações de mitigação do 

risco sísmico. De entre estas, as ações de planeamento de emergência, que incluem 

por exemplo o transporte de feridos, a gestão de desalojados, o restabelecimento dos 

serviços básicos, e a gestão pós-evento em todas as suas vertentes, são fundamentais 

para a redução do sofrimento das populações afetadas e para o restabelecimento da 

normalidade (Oliveira et al., 2006). Apesar destas ações serem acionadas em primeira 

instância pelas entidades governamentais, a forma como a comunicação entre as au-

toridades de proteção civil e população se processa, especialmente nas primeiras horas 

após um determinado evento de desordem, é absolutamente decisiva para a redução 

das perdas e danos. Os conceitos essenciais para esta temática referem-se, na sua quase 

totalidade, a um universo que na literatura científica se enquadra no designado ciclo 

das catástrofes, que se será introduzido na seguinte secção, e segundo o qual os de-

sastres são definidos como um ciclo, comummente caracterizado em quatro estádios: 

mitigação, preparação, resposta e recuperação (Tierney et al., 2001). 

O conceito de ciclo pressupõe uma sucessão de factos ou acontecimentos periódi-

cos que, partindo de um determinado estado, voltam a si mesmos com igual sequência 

e dependências. Assim, em teoria, o estado de catástrofe é previsível e, nesse sentido, o 

planeamento de reposta é uma etapa óbvia deste ciclo, constituindo-se o conceito de 

catástrofe como o ponto de partida para a estruturação dos restantes conceitos (An-

derson, 2006). De acordo com o esquema apresentado na fig. 6, o ciclo de catástrofes 

distingue dois tempos fundamentais de atuação: a fase Pré-evento, durante o qual de-
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vem ser previstos os aspetos relativos à preparação e mitigação; e a fase Pós-evento, 

onde as etapas de resposta e de recuperação são programadas em antevisão no plano 

de emergência. Nos próximos parágrafos estas as fases de atuação contempladas no 

ciclo de catástrofe proposto por Alexander (2002) serão devidamente descritas.

Conforme o enunciado anteriormente, todas as atividades de mitigação, preven-

ção e preparação para a catástrofe deverão ser desenvolvidas na fase Pré-evento. A mi-

tigação ou prevenção envolve a definição de medidas estruturais com vista à regula-

mentação e implementação de ações que procurem reduzir, tanto quanto possível, o 

impacto da catástrofe nas populações e no meio (por exemplo, através de análises de 

risco e de vulnerabilidade). Por outras palavras, corresponde ao conjunto de atividades 

implementadas para evitar ou reduzir a probabilidade de ocorrência de um determi-

nado evento ou minorar as suas consequências (medidas em termos de perdas diretas 

e indiretas). Quanto à preparação, esta engloba todos procedimentos implementados 

a montante do evento, com o intuito de suportar as fases de prevenção, mitigação, 

resposta, recuperação e reabilitação que dele decorrem (Fonseca, 2010). Importa re-

ferir e sublinhar que esta é uma etapa crucial no planeamento a médio e longo prazo.

A resposta na fase Pós-evento está associada a todas as atividades, tarefas, pro-

gramas e sistemas contínuos concebidos para gerir os efeitos de um acidente 

fig. 6 ‑ Esquema do ciclo de catástrofes, adaptado de Alexander (2002).
Fig. 6 - Scheme of disaster cycle, adapted from Alexander (2002).
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que constitui uma ameaça à vida, propriedade e/ou ao ambiente. A fase de re-

cuperação, como o próprio nome sugere, corresponde às atividades e programas 

concebidos para recuperar as condições existentes à altura do desastre. Sublinhe-se 

que esta fase de Pós-evento, inclui não apenas a reação rápida no sentido do 

socorro, mas igualmente a procura pela redução dos efeitos da catástrofe através 

da resposta rápida e eficiente de modo a que possam ser prevenidas situações 

agudas de crise social. Tal como debatido por Anderson (2006), apesar de na sua 

essência os acidentes e as catástrofes não poderem ser considerados como um 

problema social, do ponto de vista do planeamento de emergência, e em termos 

de recursos e da evolução do potencial da situação no tempo, a perspetiva de um 

cenário de risco em constante transformação deverá ser tida em consideração e, 

como tal, o planeamento de emergência deverá refletir a dinâmica inerente ao 

ciclo das catástrofes. Sendo um instrumento de atuação em situação de acidente 

grave, catástrofe ou calamidade, o plano de emergência deve ainda potenciar a 

criação de medidas preventivas resultantes da relação institucional e protocolar 

firmada para fins de gestão da situação de emergência e reposição das condições 

de normalidade. Assim, o esquema fig. 7 apresenta as principais forças e aspetos 

de várias fases a considerar no planeamento de emergência.

fig. 7 ‑ Principais forças e itens a considerar no planeamento de emergência, adapta-
do de Anderson (2006).

Fig. 7 - Main strengths and aspects to be addressed in the emergency plan, adapted from 
Anderson (2006).
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A conceptualização do planeamento de emergência

No âmbito das estratégias e conceções internacionais, encontram-se definidas 

atualmente uma série de medidas e orientações que seguem uma linha orientadora 

comum, a qual se traduz numa medida universal que pode ser reduzida a uma única 

expressão: Disaster Risk Reduction. Com esse propósito, as orientações internacio-

nais (UNISDR, 2005) vão no sentido de:

•	 Criar medidas que visem reduzir o impacto das catástrofes;

•	 Apostar na informação e na comunicação do risco;

•	 Construir uma cultura de segurança e resiliência;

•	 Reduzir os riscos em sectores chave;

•	 Fortalecer a capacidade de resposta das sociedades.

Tal como referido em Fonseca (2010), no âmbito do estudo e enquadramento do 

planeamento de emergência em Portugal, interessa prever o cumprimento de objeti-

vos comuns e estratégias que se assumem como globais na conceção, mas locais na 

execução. Assim, das orientações do supracitado Hyogo Framework for Action 2005-

2015 (UNISDR, 2005), importa destacar a linha de ação “reforço e preparação para 

desastres, no âmbito de uma resposta eficaz a todos os níveis”, a qual sugere: (a) o for-

talecimento político, técnico e institucional da gestão de desastre, aos níveis regional, 

nacional e local, através de tecnologia, formação, recursos humanos e materiais; (b) 

o apoio ao diálogo, à partilha de informação e à coordenação entre o alerta precoce, 

a redução do risco de desastre, a resposta e a promoção de agentes e instituições pro-

venientes de diversos sectores, com o objetivo de promover uma abordagem holística 

para a redução do risco de desastre; (c) o desenvolvimento (ou fortalecimento) de 

abordagens coordenadas ao nível regional e a criação ou a atualização de políticas 

regionais e de mecanismos operacionais, planos de comunicação e sistemas de prepa-

ração para desastres, garantindo assim a rapidez e a eficiência da resposta em situações 

em que as capacidades locais e/ou nacionais sejam excedidas; (d) a elaboração e/ou 

atualização periódica da preparação para o desastre, através de planos de contingência 

e instrumentalização de políticas a todos os níveis, direcionados às camadas, áreas 

ou grupos mais vulneráveis, promoção de exercícios regulares, incluindo o treino de 

manobras de evacuação, com vista a garantir a rapidez e a eficiência da resposta, as-
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sim como o acesso a medicamentos essenciais e a bens de primeira necessidade; (e) 

a promoção à criação de fundos de emergência, com o objetivo de suportar ações de 

resposta, apoio e recuperação, e por último (f ) o desenvolvimento de mecanismos 

específicos que visem promover o envolvimento e a participação ativa da sociedade no 

âmbito da adoção de medidas de prevenção e autoproteção.

Em março de 2015, a United Nations International Strategy for Disaster Risk 

Reduction (UNISDR) promoveu um evento global na cidade Japonesa de Sendai, 

com a participação de centenas de especialistas em risco e decisores políticos. Neste 

encontro, foi ratificado pelos 187 estados membros das Nações Unidas (incluindo 

todos os países europeus) um acordo no sentido de estabelecer uma agenda para 

a redução efetiva do risco de desastre para os próximos quinze anos (2015-2030). 

Com este intuito, foram definidos 7 objetivos principais:

1. Reduzir substancialmente a mortalidade global resultante de desastres até 

2030, tendo como objetivo reduzir o valor médio de 100,000 mortes entre 

2020-2030, em comparação com o período homólogo de 2005-2015;

2. Reduzir substancialmente o número global de pessoal afetadas por desastres 

até 2030, tendo como objetivo reduzir o valor médio de 100,000 afetados 

entre 2020-2030, em comparação com o período homólogo de 2005-2015;

3. Reduzir as perdas económicas diretas motivadas por desastres, em termos 

de produto interno bruto (PIB), até 2030;

4. Reduzir substancialmente os danos em infraestruturas críticas e interrup-

ção de serviços básicos, nomeadamente equipamentos de saúde e escolares, 

através do aumento da sua resiliência, até 2030;

5. Aumentar substancialmente, até 2030, o número de países com estratégias 

nacionais e locais de redução do risco;

6. Promover a cooperação internacional dos países em desenvolvimento, atra-

vés do apoio adequado e sustentado ao cumprimento das suas ações nacio-

nais, até 2030;

7. Aumentar substancialmente o acesso e a difusão entre as populações de 

sistemas multirrisco de avaliação e alerta precoce, até 2030.

Como parte deste acordo, os estados membros comprometeram-se a levar a 

cabo nos seus países análises de risco sísmico a nível nacional e regional com a de-
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finição clara das estratégias de redução e gestão do risco de desastre e a promoção 

da partilha dessa informação de forma a que esta chegue a todos os sectores da 

sociedade. Atualmente é notório que vários países europeus continuam a apresentar 

carências em termos de capacidade de resposta e conhecimento para atingir alguns 

destes objetivos, situação que deverá ser minimizada ou completamente resolvida 

através da criação das redes aqui sugeridas. Importa ainda referir que mesmo no 

caso das nacionais com adequada capacidade de resposta, o facto de cada país avaliar 

os seus riscos isoladamente (com o eventual recurso a metodologias distintas) pode 

invalidar a comparação dos resultados de risco sísmico entre os diferentes países.

O planeamento de emergência em Portugal

Como resultado da criação dos centros e gabinetes de proteção civil em 1979, 

surgem em Portugal os primeiros planos de emergência, à data, os planos de emer-

gência municipal, cuja autoridade política era assumida ao nível distrital pela figura 

do governador civil. Na década de 80, particularmente a partir de 1994, altura 

em que são aprovados o Plano Nacional de Emergência (PNE) e a diretiva para a 

elaboração dos planos de emergência (Portugal, 1994), assiste-se à primeira vaga de 

Planos Municipais de Emergência (PME). Em simultâneo surgem ainda alguns pla-

nos distritais de emergência resultantes da necessidade da aplicação da legislação em 

vigor. Apesar de ainda algo incipientes, estes tiveram uma função útil no exercício 

de definição das preocupações dos Serviços Municipais de Proteção Civil, alguns 

dos quais constituídos com dificuldade de afirmação da sua necessidade. Assim, a 

diretiva de planeamento de emergência resulta como um instrumento regulador 

dos planos de emergência, da responsabilidade da Comissão Nacional de Proteção 

Civil (CNPC), órgão responsável pela assessoria técnica e coordenação operacional 

do sistema de proteção civil (Anderson, 2006).

O planeamento de emergência de proteção civil assenta atualmente na Resolu-

ção da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 30/2015, de 7 de maio (Portugal, 

2015), a qual surge com o objetivo de atualizar a Resolução n.º 25/2008 (Portugal, 

2008), diploma onde se encontram publicados os critérios e normas técnicas para 
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a elaboração e operacionalização dos planos de emergência. Tal como acontecia na 

Diretiva de 2008, os Planos de Emergência de Proteção Civil surgem na Resolução 

n.º 30 de 2015 como ferramentas basilares para a definição de orientações relativas 

ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em 

operações de proteção civil. Como principais alterações, a Diretiva de 2015 apre-

senta uma simplificação da estrutura e conteúdos desses planos de modo a agilizar 

a sua aplicação, nomeadamente através da dispensa da apresentação detalhada da 

avaliação dos riscos identificados. Esta revisão trouxe ainda o alargamento do prazo 

máximo para revisão dos Planos de Emergência de Proteção Civil, salvaguardando, 

no entanto, eventuais atualizações dos conteúdos relacionados com o inventário de 

meios e recursos ou com a lista de contactos. Outra alteração introduzida relaciona-

-se com a necessidade destas revisões serem acompanhadas de um programa de 

medidas a implementar para a prevenção e mitigação os riscos identificados e para 

a garantia do carácter operacional do plano. Complementarmente, com a Diretiva 

de 2015, introduz-se uma nova dinâmica no acesso à informação constante nos 

planos de emergência de proteção civil, ampliando os conteúdos de acesso público 

e consagrando formalmente a sua disponibilização no Sistema de Informação de 

Planeamento de Emergência (SIPE). 

A reposição da normalidade após uma situação de catástrofe, minimizando os 

seus efeitos sobre pessoas, bens e o ambiente, constitui outro dos objetivos fun-

damentais dos planos de emergência. Tal como é referido no “Manual de apoio 

à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil” 

(ANPC, 2008), os planos de emergência deverão ser simples, flexíveis, dinâmicos, 

precisos e adequados às características locais, não podendo, em caso algum, 

ser assumidos como irrevogáveis no seu conteúdo, uma vez que as constantes 

mudanças de ordem social, geográfica, técnica, logística e até operacional, terão 

de ser refletidas no seu conteúdo. 

Tal como esquematizado na fig. 8, no que diz respeito à forma, estrutura e 

articulação das suas várias partes, os Planos de Emergência de Proteção Civil 

encontram-se organizados em quatro partes: Parte I – Enquadramento Geral do 

Plano; Parte II – Organização da Resposta; Parte III – Áreas de Intervenção; e Parte 

IV – Informação Complementar. 
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A Parte I é dedicada à apresentação geral do plano de emergência e à fundamentação 

da sua existência, indicando ainda o modo como este se articula com outros instrumen-

tos análogos, tais como Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT), Planos 

Diretores Municipais (PDM), Planos de Pormenor (PP) ou Planos Regionais de Orde-

namento Florestal (PROF), definindo ainda as condições necessárias para a sua ativação.

A Parte II visa a definição da organização da resposta, tipificando as missões e o 

modo de atuação e de articulação dos agentes de proteção civil e demais organismos 

e entidades de apoio. É nesta fase que poderão ser previstas, por exemplo, as ações 

relacionadas com o fornecimento de informação de carácter técnico e científico, 

apoio logístico, gestão de voluntários, assistência sanitária e social, educação e in-

formação pública, etc.

Na Parte III apresentam-se as áreas básicas de intervenção da organização geral 

das operações e definem-se, para cada uma delas, as prioridades de ação, a estrutura 

de coordenação e a constituição e missão dos serviços e agentes de proteção civil e de 

outros organismos e entidades de apoio intervenientes. 

Finalmente, a Parte IV destina-se a apresentar informação adicional à descri-

ta nas componentes anteriores do plano, nomeadamente, informação doutrinária, 

estudos ou análises complementares de carácter técnico e científico, cartografia, 

listagens ou fluxogramas.

fig. 8 ‑ Estrutura e conteúdo dos Planos de Emergência de Proteção Civil.
Fig. 8 - Outline and content of the Emergency Plans of the Civil Protection Corps.
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A alteração do paradigma atual

De acordo com a já referida Resolução da CNPC n.º 25/2008 (Portugal, 2008), 

os planos de emergência de proteção civil são documentos formais nos quais as 

autoridades de proteção civil, nos seus mais diversos níveis, definem as orientações 

relativas ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a mobili-

zar em operações de proteção civil. Até à data de implementação do novo quadro 

legal, tais planos haviam sido elaborados de acordo com o disposto na diretiva para 

a elaboração de planos de emergência de proteção civil, aprovada pela CNPC e 

publicada em Diário da República (2ª. série, n.º 291) a 19 de dezembro de 1994. 

Assim, importava proceder à atualização deste documento, adequando-o ao novo 

enquadramento legal do Sistema de Proteção Civil, tendo em conta, nomeadamen-

te, as boas práticas existentes no domínio da elaboração e operacionalização de 

planos de emergência de proteção civil (Fonseca, 2010).

Esta alteração resultou num alargamento do conceito de plano especial, dando 

enquadramento a ocorrências de baixa probabilidade mas elevadas consequências, 

e no reforço da interligação entre os mecanismos de planeamento de emergência de 

proteção civil e os instrumentos de planeamento e ordenamento do território. As 

novas orientações visam ainda potenciar o estabelecimento de sinergias ao nível da 

identificação de riscos e vulnerabilidades e da harmonização de bases cartográficas. 

Acrescente-se ainda que, no âmbito destas últimas, as novas orientações trouxeram 

ainda alterações significativas ao nível da regulamentação da cartografia e dos ins-

trumentos a utilizar na gestão territorial, promovendo a utilização de sistemas SIG 

e a sua implementação nos planos de emergência. 

Com a entrada em vigor deste novo quadro legal foi ainda clarificado o acesso 

público aos planos de emergência e garantida a disponibilização das suas compo-

nentes não reservadas em plataformas baseadas nas tecnologias de informação e 

comunicação, promovendo desta forma a uma maior interação com a sociedade. 

A obrigatoriedade da disponibilização dos planos de emergência em formato digi-

tal, devidamente acompanhados de uma base de dados de meios e recursos e de um 

sistema de informação geográfica, remete para uma das mudanças fulcrais das novas 

obrigações legais, isto é, o potenciar das novas tecnologias, facilitando a rápida e 
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permanente atualização de informação e o reforçar o planeamento de emergência 

em Portugal (Fonseca & Mendes, 2013). Saliente-se ainda o facto desta nova direti-

va ter vindo normalizar a estrutura e os conteúdos dos planos de emergência, levan-

do, em consequência, à agilização dos processos de elaboração, revisão e aprovação, 

e à introdução de novos mecanismos de monitorização.

Segundo dados da ANPC (2015), em dezembro de 2015 encontravam-se apro-

vados 199 planos de emergência elaborados de acordo com a Resolução da CNPC 

n.º 25/2008, dentro dos quais 154 são PME de Proteção Civil e os restantes 45 são 

Planos Especiais, dos quais 8 são Planos Especiais de Emergência de Proteção Civil. 

Importa no entanto sublinhar que o estado de implementação dos Planos de 

Emergência de Proteção Civil tem vindo a crescer de forma muito significativa ao 

longo dos últimos anos. A título de exemplo, até junho de 2010 tinham sido apro-

vados apenas 23 planos de emergência, entre PME de Proteção Civil (12), Planos 

Especiais de Emergência de Proteção Civil (3) e Planos de Emergência Externos (8).

estratégias para a construção de sociedades resilientes 

Em sociedades que têm experimentado o poder destrutivo de catástrofes natu-

rais como os terramotos, torna-se naturalmente mais fácil de captar o interesse e a 

atenção dos cidadãos e por conseguinte, de aumentar os índices de perceção, comu-

nicação e preparação das comunidades e dos seus cidadãos para uma futura situação 

de catástrofe, através da implementação de estratégias de comunicação sobre o risco 

sísmico (Kung & Chen, 2012). No entanto, em sociedades com menor experiência 

nesta matéria, nomeadamente naquelas onde os fenómenos sísmicos com potencial 

de causar uma catástrofe não ocorrem com tanta frequência, como é o caso de Por-

tugal, a dificuldade em sensibilizar os cidadãos para as questões relacionadas com 

a comunicação e perceção do risco sísmico aumenta consideravelmente. Apesar da 

probabilidade de ocorrência de um terramoto com potencial de catástrofe e a fre-

quência de registos sísmicos ser de moderada a elevada em Portugal continental, 

a maioria destes eventos ocorrem para magnitudes inferiores a 5.0 na escala de 

Richter. Este facto poderá explicar os baixos índices de preparação da população em 
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geral, para o risco sísmico. No entanto, este cenário não se verifica no arquipélago 

dos Açores, onde os terramotos ocorrem com maior frequência e têm vindo a pro-

vocar danos severos nas estruturas e infraestruturas (Vicente et al., 2014).

O histórico de catástrofes motivadas pela ocorrência de terramotos e outros fenóme-

nos naturais, tem destacado cada vez mais o papel das comunidades e do cidadão como 

elemento determinante na resposta após catástrofe, principalmente ao assumir involun-

tariamente o comando das operações de salvamento e resgate nos primeiros instantes 

e até as entidades responsáveis chegarem ao local. No caso particular dos terramotos, 

o número de vítimas em caso de catástrofe está altamente relacionado não só com a 

celeridade da resposta das equipas de socorro e o sucesso das operações de salvamento e 

resgate, mas também com o comportamento dos cidadãos durante o terramoto. Assim, 

o investimento na educação e formação contínua dos cidadãos para as questões do risco 

sísmico é fundamental para o desenvolvimento de sociedades mais resilientes. Existem 

inúmeras estratégias que podem ser implementadas com esta finalidade, nomeadamente 

a realização de campanhas e ações de consciencialização e comunicação do risco sísmi-

co, a incorporação do cidadão e das associações, organizações e redes internacionais e 

nacionais dedicadas à comunicação do risco nos planos de prevenção, comunicação e 

resposta, a realização de simulacros, e o desenvolvimento de sistemas de pré-aviso. Algu-

mas destas estratégias serão discutidas com maior detalhe nas seções seguintes, através da 

apresentação de exemplos concretos que têm sido implementados, não só em Portugal, 

mas também noutros países.

Informação pública

No que diz respeito à informação pública, um estudo realizado recentemen-

te em Portugal, Itália e Islândia, revelou que os fatores que mais condicionam a 

aprendizagem sobre os riscos decorrentes de fenómenos naturais são a idade em 

que é iniciada a sensibilização, a informação insuficiente nos livros escolares, e a 

falta de estudos continuados após o ensino obrigatório (Musacchio et al., 2015). 

Ferramentas práticas, ambientes imersivos e abordagens “aprender-brincando” são 

apontados como os meios mais eficazes para captar o interesse das crianças e pro-
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mover a memorização desta mensagem, orientada para uma cultura de segurança 

face a fenómenos naturais. Neste sentido, o videojogo Treme-treme, é um excelente 

exemplo deste tipo de ferramentas, orientadas para motivar, educar, treinar e co-

municar o risco sísmico entre as crianças. Este videojogo baseia-se numa série de 

medidas aconselháveis e desaconselháveis em caso de terramoto, onde as crianças 

são também levadas a pensar sobre que tipo de objetos poderão ser úteis em caso de 

evacuação (Musacchio et al., 2015). Neste projeto, a educação e consciencialização 

do público em geral foi também abordada, através da produção de material audiovi-

sual com uma forte componente social, histórica e cultural de cada um destes países.

O papel das associações, organizações e redes internacionais e nacionais dedicadas 

à comunicação do risco é também fundamental para a informação, consciencialização 

e formação do cidadão para o risco sísmico. Um exemplo deste tipo de organizações 

é a International Association of Risk and Crisis Communication, uma Organização Não 

Governamental (ONG) independente e internacional sediada em Genebra, com as-

sociações nacionais em alguns países, como a Association of Risk and Crisis Communi-

cation Portugal (ARCCP), em Portugal. Também a United Nations Office for Disaster 

Risk Reduction (UNISDR) tem um papel à escala transnacional de promover a cons-

ciencialização e coordenação de campanhas e ações de redução de riscos e aumento 

da resiliência. Esta organização gere uma plataforma através da qual os mais diversos 

agentes podem divulgar e discutir experiências e projetos relacionados com a gestão e 

comunicação de riscos (disponível em: PreventionWeb.net).

As campanhas de informação e educação do cidadão sobre risco sísmico são par-

te da agenda das autoridades nacionais de proteção civil. Vários países, têm condu-

zido projetos à escala nacional, como é o caso do National Earthquake Hazards Re-

duction Program (NERHP) ou do Istanbul Seismic Risk and Emergency Preparedness 

Project (Elgin, 2009), ambos orientados para a perceção, educação e comunicação 

do risco (Santos et al., 2013). O último dos dois exemplos consistiu num contrato 

de empréstimo celebrado entre o governo Turco e o International Bank for Recons-

truction and Development, para investir na mitigação do risco sísmico e planeamen-

to de emergência desenvolvido para a cidade de Istanbul (ISMEP), no valor de 310 

milhões de euros, e com o objetivo de preparar a cidade para uma futura catástrofe 

sísmica. Neste projeto os esforços concentraram-se no fortalecimento da capaci-
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dade de resposta da população e das autoridades nacionais de proteção civil numa 

situação de emergência, estratégia vista como fundamental para a salvaguarda da 

população e redução do impacto social, económico e financeiro que esse potencial 

evento possa causar. Nos últimos anos, tem-se assistido a um investimento crescente 

no desenvolvimento de sistemas de pré-aviso à população, quer a nível nacional 

quer internacional. Alguns dos mais conhecidos sistemas de pré-aviso à população 

(early-warning systems) serão mencionados na secção seguinte.

Recentemente, e no âmbito da sua participação na Campanha Internacional 

“Construindo Cidades Resilientes 2010-2015” da UNISDR, foram realizadas vá-

rias iniciativas com vista à redução do risco de desastre no Município da Amadora 

(Carvalho et al. 2016). A estratégia do município passou numa primeira fase pela 

mobilização e sensibilização dos diversos stakeholders (serviços municipais, agentes 

locais, grupos da sociedade civil, universidades e organizações especializadas) para 

com os princípios da campanha. Posteriormente, foram desenvolvidos numa segun-

da fase, mecanismos de sensibilização e formação para a população e stakeholders, 

sobre os procedimentos corretos a adoptar em situações de emergência, traduzi-

dos não só pela publicação e divulgação de planos de emergência e outros estudos 

técnico-científicos, mas também na realização de inúmeras ações educativas que 

abrangeram diversos níveis de escolaridade. 

Apesar dos exemplos supracitados, existe ainda muito por fazer nesta matéria, no-

meadamente: na organização de cursos e formações técnicas sobre a prevenção e emer-

gência face à ocorrência de desastres; na sensibilização das crianças e população mais 

jovem através da integração destes conteúdos nos respetivos programas de ensino; na 

realização de mais campanhas educativas e publicitárias de consciencialização e informa-

ção sobre o recomendações e medidas de segurança em caso de terramoto, entre outros.

Comunicação e perceção do risco

O planeamento da comunicação do risco sísmico deve compreender, à prio-

ri, uma clara definição dos princípios e noções básicas relativas ao planeamento 

urbano, edificado arquitetónico e infraestruturas. Estes princípios devem natural-
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mente respeitar as mais recentes recomendações técnicas e científicas no domínio 

da sismologia e engenharia sísmica. Só após os vários agentes envolvidos, profissio-

nais, técnicos e a comunidade em geral ficarem familiarizados com estes princípios 

poder-se-á agilizar a implementação e aplicação de uma regulamentação que reflita 

e faça cumprir precisamente esses fundamentos.

De acordo com Vicente et al. (2014), o planeamento da comunicação do risco 

pode ser dividido em quatro níveis distintos, tal como demonstrado na fig. 9, onde 

o Nível A e Nível B deverão definir “o que terá de ser feito” e “como será feito”, 

respetivamente. Após a definição clara destes dois primeiros níveis, as entidades 

responsáveis poderão iniciar o processo de comunicação, divulgação e informação 

dos agentes interessados. Este processo requer, no entanto, uma estratégia de comu-

nicação, Nível C, que deverá passar claramente por definir o objetivo, a mensagem, 

o público alvo e os meios de divulgação a serem utilizados. Por sua vez a estratégia 

de comunicação servirá de alicerce para o plano de comunicação do risco, Nível D, 

que deverá dar resposta às seguintes questões fundamentais:

	 “Que iniciativas e campanhas serão conduzidas?”

	 “Quais as entidades responsáveis por essas iniciativas?”

	 “Em que data decorrerão essas iniciativas?”

	 “Qual o orçamento estimado para cada uma dessas iniciativas?”

	 “Quais serão os critérios de avaliação e desempenho de tais iniciativas?”

A título de exemplo, o projeto de investigação URBSIS – Avaliação e Gestão 

do Risco Sísmico à Escala Urbana – financiado pela Fundação para a Ciência e 

a Tecnologia (FCT), e que contou com a parceria da ARCCP, conduziu recen-

temente uma campanha de comunicação e perceção do risco sísmico para dois 

públicos-alvo distintos, população em geral e técnicos e profissionais ligados ao 

sector da construção. Esta campanha, conduzida no núcleo urbano antigo do 

Bairro Ribeirinho da cidade de Faro, teve como principal objetivo alertar e sensi-

bilizar a população, técnicos e decisores políticos para algumas das noções básicas 

da avaliação do risco sísmico dos edifícios, nomeadamente para a perigosidade e 

vulnerabilidade sísmica e contou com duas iniciativas distintas. A primeira con-

sistiu na realização de um inquérito porta-a-porta junto da população residen-

te no Bairro Ribeirinho e restantes núcleos urbanos antigos da cidade de Faro 
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(população geral), e um outro inquérito para profissionais e técnicos ligados ao 

sector da construção (população técnica), de forma, por um lado, a avaliar o co-

nhecimento e perceção sobre algumas das noções básicas abordadas, e por outro, 

informar e dar resposta às muitas questões, receios e mitos urbanos, muitas vezes 

presentes nas populações locais (Vicente et al., 2014). A segunda iniciativa consis-

tiu na organização de um seminário e workshop sobre a vulnerabilidade e gestão 

do risco sísmico de núcleos urbanos antigos, que contou com a presença de alguns 

dos mais prestigiados investigadores nacionais nas áreas da sismologia, engenharia 

sísmica, com particular enfoque sobre o caso de estudo do Bairro Ribeirinho de 

Faro, e direcionado para os estudantes e profissionais das áreas da engenharia civil, 

sísmica, arquitetura, e ainda técnicos e responsáveis autárquicos. De acordo com 

os resultados obtidos dos inquéritos realizados, pôde constatar-se que a conscien-

cialização atual da amostra de população considerada sobre a mitigação do risco 

sísmico é, em geral, pobre ou insuficiente, sendo por isso necessário investir em 

programas de comunicação de risco que visem melhorar as noções básicas e ca-

pacidade de resposta da população em caso de emergência (Vicente et al., 2014). 

O tratamento e a análise estatística dos inquéritos revelaram-se extremamente 

fig. 9 ‑ A pirâmide da comunicação, adaptado de Vicente et al. (2014).
Fig. 9 - The communication pyramid, adapted from Vicente et al. (2014). 
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vantajosos na identificação e aposta na informação de determinados assuntos sis-

tematicamente mal compreendidos pela população, na fase de planeamento das 

ações de sensibilização e comunicação do risco sísmico.

Sistemas de pré-aviso

As perdas económicas resultantes da ocorrência de catástrofes naturais têm vin-

do a aumentar exponencialmente em todo o mundo ao longo das últimas décadas, 

existindo por isso, ainda muito por fazer no que diz respeito à sua mitigação. Esta 

situação verifica-se igualmente no caso particular dos terramotos, podendo ser jus-

tificada, em larga medida, pelo aumento da concentração da população e da indús-

tria em zonas de elevada perigosidade sísmica. Apesar da exatidão na previsão da 

ocorrência de terramotos não ser ainda possível, a tecnologia atualmente disponível 

permite já uma rápida identificação, em tempo real, do principiar de um evento 

sísmico com potencial destrutivo. É neste contexto que os sistemas de pré-aviso à 

população, normalmente designados por Early-Warning and Rapid Disaster Infor-

mation Systems, têm sido desenvolvidos, assumindo-se cada vez mais como ferra-

mentas fundamentais no reforço das ações de prevenção e da resiliência social face 

aos efeitos adversos das mais diversas catástrofes naturais (Gasparini et al., 2011). 

Genericamente, estes sistemas de pré-aviso permitem às autoridades responsáveis 

emitir o alerta para a população atempadamente e ativar os planos de emergência 

e resposta em situação de catástrofe, de forma a evacuar as áreas afetadas o mais ra-

pidamente possível. Apesar de, no caso particular dos terramotos, estes sistemas de 

pré-aviso e alerta apenas permitirem ganhar ainda alguns segundos, a sua utilidade 

na mitigação do risco sísmico em tempo real é indiscutível, pois nessa fração de 

segundos instalações como centrais nucleares, redes e condutas de abastecimento 

de gás, entre outras, podem ser automaticamente desligadas ou cortadas, reduzindo 

assim, não só os potenciais danos neste tipo de instalações e equipamentos, mas 

também a probabilidade de ocorrência de acidentes industriais em cadeia. De resto, 

a redução dos danos e perdas decorrentes de eventos suplementares desencadeados 

pela ação de um terramoto é mais uma grande vantagem dos sistemas de pré-aviso 
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e alerta dos cidadãos, pois são vários os exemplos de catástrofes em que a maioria 

dos danos e perdas se deveu à ocorrência destes efeitos secundários (Gasparini et 

al., 2011; Ranghieri & Ishiwatari, 2014). Assim, um dos grandes objetivos dos 

sistemas Earthquake Early-Warning (EEW) é também o de auxiliar, em articulação 

com outras ferramentas, a estimativa de danos de um determinado terramoto de 

forma rápida e eficiente, imediatamente antes desse evento atingir uma dada região 

ou comunidade (Satriano et al., 2011). De acordo com Gasparini et al. (2011) estes 

sistemas podem ser ainda utilizados para as seguintes finalidades:

•	 Proteção de estruturas e infraestruturas críticas para que permaneçam operacio-

nais durante e após o terramoto, como hospitais ou o controlo do tráfego aéreo;

•	 Apoio à autoridade de proteção civil na obtenção de alertas em tempo real 

que permitam uma mobilização mais rápida e eficaz de recursos e meios de 

evacuação, socorro e emergência;

•	 Mitigação dos efeitos secundários induzidos pelo terramoto (incêndios, 

acidentes industriais) assim como do impacto de réplicas e eventuais fe-

nómenos por estas desencadeados (deslizamento de terras, ou maremotos);

•	 Complemento aos sistemas de segurança da população, particularmente 

nas escolas (Bernhardsdottir et al., 2015) e outros edifícios públicos;

•	 Proteção dos sistemas de transportes e outras instalações ou equipamentos;

•	 Melhorar a resiliência de regiões afetadas, permitindo que as facilidades e recur-

sos sociais e económicos possam retornar à normalidade o mais rápido possível.

No entanto, Klafft e Meissen (2011) alertaram para o facto de que, apesar de 

nos dias de hoje, o investimento em sistemas EEW ser globalmente bem aceite 

pelas entidades governamentais e orientado para a prevenção de catástrofes, o 

seu crescimento é manifestamente substancial apenas quando um terramoto 

ocorre, sendo rapidamente reduzido nos anos que se seguem sem a ocorrência 

de novos eventos. Neste sentido, Klafft e Meissen propuseram um modelo de 

avaliação para o impacto económico dos sistemas EEW, de forma a otimizar a 

gestão contínua das operações de manutenção e melhoria das infraestruturas de 

aviso à população, que poderá servir no apoio à tomada de decisão de investido-

res privados e decisores políticos sobre a aplicação deste tipo de sistemas (Klafft 

& Meissen, 2011).
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Alguns projetos têm sido desenvolvidos na Europa sobre esta temática em parti-

cular. A Comissão Europeia por exemplo, promoveu em 2002, no âmbito do Sexto 

Programa-quadro, o projeto SAFER (Seismic Early Warning for Europe), que teve 

como objetivo reunir uma equipa com os mais prestigiados investigadores de todo o 

mundo nesta área, de forma a desenvolver ferramentas inovadoras para melhorar os 

sistemas EEW e promover a cooperação entre instituições e diferentes especialistas 

das áreas da sismologia, engenharia sísmica, processamento de sinal, tecnologias da 

informação, entre outras (Gasparini et al., 2011).

O projeto REAKT (Strategies and Tools for Real-Time Earthquake Risk Reduc-

tion), desenvolvido no âmbito do Sétimo Programa-quadro da Comissão Europeia, 

veio dar continuidade ao projeto SAFER supracitado, dando enfoque ao estudo de 

instrumentos de mitigação do risco sísmico baseados na capacidade dos sistemas 

EEW em acionar mecanismos de prevenção numa fração de segundos, com especial 

atenção para as infraestruturas críticas e as suas componentes essenciais (Oliveira 

et al., 2014). Neste projeto, o complexo industrial de Sines, um dos maiores da 

Europa com mais de 30 km2, foi adotado como caso de estudo. Este complexo 

industrial, localizado no litoral Atlântico a cerca de 180 km de importantes fontes 

sismogénicas, alberga um significante número de serviços e infraestruturas críticas 

(tais como um terminal de transporte de gás natural liquefeito, refinarias, pistas de 

tubagens e uma central de energia elétrica) suscetíveis de desencadear reações em 

cadeia com potencial para amplificar e propagar os efeitos catastróficos decorrentes 

de um evento sísmico. Para além disso, a cidade de Santiago do Cacém, que conta 

com cerca de 30,000 habitantes, escolas, hospitais e centros médicos e outras infra-

estruturas e recursos indispensáveis, localiza-se a uma distância de apenas 20 km do 

complexo industrial de Sines.

Conclusão

O presente documento teve como principal objetivo discutir de forma integrada 

algumas das estratégias de mitigação do risco sísmico desenvolvidas ao longo das úl-

timas décadas à escala do território nacional, compilando ainda alguns dos projetos 
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internacionais desenvolvidos na última década sobre esta temática, e que têm servi-

do de alavanca para o desenvolvimento desta área da ciência no nosso país. Foram 

também aqui discutidas algumas das práticas e estratégias mais atuais no âmbito 

da avaliação e mitigação do risco sísmico, amplamente reconhecidas no contexto 

internacional, que vêm sendo delineadas e reajustadas fruto de uma aprendizagem 

contínua com os mais recentes eventos e catástrofes ocorridas por todo o mundo. 

Os autores acreditam que o estudo aqui apresentado, de recolha, investigação e 

compilação de estratégias e orientações para a mitigação do risco sísmico, poderá 

ser de grande utilidade não só para as entidades governamentais e autoridades de 

proteção civil, que poderão eventualmente sentir a necessidade de rever ou otimizar 

os seus planos de prevenção e linhas de ação, mas também para o cidadão mais 

curioso, que poderá aqui encontrar um primeiro elemento informativo para se auto 

educar sobre a temática do risco sísmico, e assim, procurar aprofundar o seu conhe-

cimento em assuntos como a caracterização do risco sísmico, a cartografia de risco, 

o planeamento de emergência, os mecanismos de informação pública e os sistemas 

de pré-aviso à população.
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A publicação desta obra, além de satisfazer as naturais expectativas dos auto-

res que nela colaboraram, visou reunir e divulgar diferentes métodos de análise 

de riscos, através de estudos de caso, os quais, de uma forma genérica, passaram 

pela recolha de informação, pelo desenvolvimento de investigação científica, pela 

compilação de estratégias e, por vezes, pela emanação de orientações com vista à 

mitigação do risco estudado.

Ora, todos estes aspetos podem vir a ser de grande utilidade, tanto para os 

investigadores que queiram desenvolver trabalhos semelhantes, como, sobretudo, 

para as entidades governamentais e as autoridades de proteção civil que, em face do 

exposto, poderão sentir necessidade de, eventualmente, repensar e ajustar algumas 

linhas orientadoras das suas missões, bem como de reorganizar os seus planos de 

intervenção.

Por outro lado, os cidadãos comuns, porventura aqueles que estejam mais des-

pertos para a sua autoproteção, também poderão encontrar nesta obra informações 

úteis, que lhe permitem aprofundar os seus conhecimentos sobre diferentes aspetos 

da temática dos riscos. 

De facto, esta obra contempla vários desses aspetos, de que nos permitimos 

destacar, entre outros, os seguintes: 

•	 Metodologia de análise de riscos; 

•	 Caracterização de diferentes tipos de risco; 

•	 Diagnósticos, prognósticos e análises preventivas de catástrofes, enquanto 

plenas manifestações do risco; 

•	 Aplicação dos sistemas de informação geográfica à análise espacial e carto-

grafia de risco; 

•	 Modelos e software para previsão de ocorrências; 

•	 Planeamento de emergência;
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•	 Educação para a redução do risco; 

•	 Gestão participativa de segurança geradora de mudança de mentalidades; 

•	 Atitudes de superação; 

•	 Auxílio à tomada de decisão; 

•	 Mecanismos de informação pública; 

•	 Sistemas de pré-aviso à população; 

•	 Conjugação da educação, do planeamento e da gestão de risco, como for-

ma de tornar as sociedades mais resilientes às manifestações de risco.

Certamente que uma leitura atenta permitirá encontrar muitos outros aspetos, 

além destes que foram dados como exemplo, e que se revelarão preciosos para 

todos aqueles que pretendem aumentar os seus conhecimentos sobre os riscos e 

as suas manifestações.
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