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Portugal, ao longo da sua história tem sido afetado por alguns 
sismos que causaram vítimas mortais e avultados danos materiais. 
No século XX, o país foi sujeito a eventos telúricos que causaram 
perdas humanas e danos materiais significativos. O último, e mais 
significativo, ocorreu na madrugada de 28 de fevereiro de 1969. 
Este evento sísmico foi sentido em todo o território continental, 
tendo provocado danos significativos no sul de Portugal e em 
Marrocos, e originou um pequeno tsunami. O sismo de 28 de 
fevereiro de 1969 deu um dos maiores impulsos para a melhoria 
significativa da rede sísmica nacional e veio reforçar a importância 
da necessidade de: 

i. dispor de edifícios com construção sismo-resistente elevada, 
ii. uma proteção civil capaz de responder a tais fenómenos e 
iii. educar a população para ser mais resiliente face a tais 

eventos naturais.

Volvidos 50 anos sobre o maior sismo que afetou Portugal 
continental no século XX, torna-se pertinente fazer uma reflexão 
e um balanço sobre as medidas tomadas desde então para fazer 
face a tais fenómenos, assim como ponderar e debater as linhas 
diretivas que devem ser seguidas por forma a tornar o país mais 
resiliente, possibilitando desta forma aprender com o passado 
para melhorar o futuro.
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Ao longo dos tempos, o nosso planeta tem sido palco de diversos eventos ge-

ológicos, muitos dos quais com consequências significativas, quer em termos lo-

cais, quer a nível regional e/ou global. De entre os fenómenos com maior impacte 

contam-se as erupções vulcânicas, os sismos, os movimentos em massa e os mare-

motos (tsunamis). Muitas vezes, a manifestação de tais riscos geológicos ocorrem 

simultaneamente, o que torna os seus efeitos ainda mais devastadores. A título de 

exemplo, e considerando a história mais recente da Humanidade, salienta-se a erup-

ção do Vulcão Krakatoa (Indonésia), a 26 de Agosto de 1883, na qual 827 000 km2 

ficaram cobertos por pedra pomes e cinzas vulcânicas emitidas no decorrer deste 

evento. Durante esta erupção foram gerados vários tsunamis que provocaram mais 

de 36 000 mortos.

No que respeita aos movimentos em massa, um dos mais catastróficos do século 

XX ocorreu em Dezembro de 1999, na Venezuela. Durante esse inverno, períodos 

de chuvas anormalmente intensas no estado de Vargas desencadearam inúmeros mo-

vimentos de massa que causaram cerca de 30 000 mortos, sendo que cerca de 10 % 

da população desse estado pereceu nesses eventos.

Todavia, de entre os diferentes riscos geológicos, os sismos são aqueles que ocor-

rem com maior frequência. Além disso, um único evento sísmico pode ser respon-

sável por devastações enormes e elevados perecimentos entre as populações mais 

atingidas. Por outro lado, são eles que também apresentam a maior taxa de eventos 

associados, nomeadamente maremotos e movimentos de vertente.  

O evento mais devastador do século XXI, até ao presente, foi o tremor de terra 

ocorrido no dia 24 de Dezembro de 2004, junto à costa oeste de Samatra (Indoné-

sia) que, conjuntamente com os maremotos gerados pelo sismo, provocou a morte 

a mais de 220 000 pessoas, em 14 países. Mais recentemente, a 25 de abril de 2015, 

outro sismo, de magnitude 7,8, causou a morte a mais de 8 000 pessoas e deixou 

centenas de milhares sem casa, no Nepal.

Portugal, ao longo da sua história tem sido palco de diversos eventos sísmicos 

dos quais se destaca o tremor de terra de 1755, com maremoto associado, o qual 

provocou a destruição de Lisboa e causou elevados danos na região algarvia e do 



golfo de Cádis e um profundo abalo na consciência política e social da altura. As 

medidas levadas a cabo por Marquês de Pombal para a reconstrução da capital do 

país foram de reconhecido mérito.

Todavia, Portugal foi afetado por mais eventos sísmicos catastróficos, com per-

das humanas e elevados danos materiais. O tremor de terra que ocorreu ao final 

da tarde do dia 23 de Abril de 1909, com origem no sistema de falhas do Vale do 

Tejo e que afetou especialmente a região de Benavente e Samora Correia, foi o que 

causou maior número de vítimas no século XX em Portugal, enquanto que o sismo 

de 28 de Fevereiro de 1969, com epicentro a cerca de 200 Km a sudoeste de Sagres 

e sentido em todo o país, foi o de maior magnitude desse século. 

Quando se fala no sismo de Benavente, é incontornável não falar de um grande 

geólogo, Léon Paul Choffat, pois a ele se deve a primeira carta macrossímica de 

Portugal, efetuada com base nos efeitos sentidos devido ao referido evento, assim 

como muitos dos trabalhos que constituíram a base de muitos outros estudos sobre 

a Geologia de Portugal. Paul Choffat, tendo nascido a 14 de Maio de 1849 na Suí-

ça, veio para Portugal em 1878 onde residiu até à sua morte a 06 de Junho de 1919. 

Outro importante tremor de terra, registado na região de Pokuplje, situada 39 

Km a sueste de Zagreb, a 8 de Outubro de 1909, por isso, também há 110 anos, 

permitiu a Andrija Mohorovičić a descoberta de uma descontinuidade nas proprie-

dades mecânicas dos materiais geológicos, que marca a transição entre a crusta e o 

manto da Terra. Ganhou fama ao postular a existência dessa descontinuidade, ao 

ponto de ter ficado conhecida como descontinuidade de Mohorovičić, ou simples-

mente de Moho.

Por todas estas razões, a escolha temática para o XII Encontro Nacional de 

Riscos não poderia ser outra que não a do Risco Sísmico, não só pelas efemérides 

relativas aos tremores de terra de Benavente e de Pokuplje (110 anos), bem como 

do de 1969 (50 anos), mas também pelas celebrações dos 110 anos da descoberta da 

descontinuidade de Moho e dos 100 anos da morte de Paul Choffat. Por outro lado, 

sendo o Algarve uma das regiões com maior risco sísmico, pareceu-nos natural esco-

lher Faro para a realização deste XII Encontro. Acresce, ainda, que a reflexão à volta 

dessas manifestações do risco sísmico permite juntar várias áreas do conhecimento 

e da sociedade por forma a refletir sobre o que aprendemos com o passado, analisar 



as melhorias verificadas desde então e perceber o que ainda é necessário fazer para 

potencializar a resiliência das populações. 

Com este encontro pretende-se colocar a comunidade científica, os agentes de 

proteção civil, os órgãos de soberania regionais/locais, os professores e a população 

em geral a refletir sobre o que fazer em caso de catástrofes deste tipo, aprendendo 

com o passado para melhorar o presente e o futuro, tomando consciência de que, 

cada dia que passa, estamos mais próximos de um evento devastador. 

Neste encontro discutiu-se a forma como a sociedade encara estes fenómenos 

naturais e se ela estará melhor informada e preparada para os enfrentar do que estava 

no passado. Refletiu-se também sobre o modo como estes conteúdos são abordados 

atualmente nos diversos níveis de ensino não superior, bem como sobre a forma 

como tais conceitos são apreendidos pelos alunos e, ainda, sobre como agir para 

incutir à sociedade a necessidade de a tornar mais resiliente a tais riscos geológicos. 

A história da ciência, assim como os seus protagonistas, têm um papel funda-

mental na evolução do conhecimento, razão pela qual esta temática também fez 

parte integrante do Encontro, por forma a complementar e consolidar toda a apren-

dizagem decorrente do passado.

Luciano Lourenço

Ana Gomes
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Resumo: Os eventos sísmicos, a par de outros riscos, tem um enorme potencial 

de destruição, ao nível material, e são suscetíveis de causar um enorme 

impacto no tecido socioeconómico das diferentes sociedades, pelas 

muitas perdas humanas que daí possam resultar. O Algarve, pela sua 

localização próxima a relevantes zonas sismogénicas, e pelos registos 

históricos de eventos sísmicos, será (mais tarde ou mais cedo) afetado 
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por um sismo, pelo que é fundamental apostar no conhecimento 

do risco ao qual estamos expostos, na prevenção e preparação dos 

cidadãos e da resposta.

O estado de avanço da ciência não corresponde, ainda, ao desejo da 

proteção civil de qualquer país de prever um sismo num dado local 

e num dado instante. Em face desta incerteza e não sendo a previsão 

dos sismos uma realidade, tem-se verificado que os melhores resulta-

dos que se obtêm na tarefa de minorar os efeitos de uma catástrofe, 

que sabemos irá acontecer, assentam essencialmente na prevenção. 

 

palavras ‑chave: Proteção civil, Algarve, risco sísmico, prevenção, preparação, 

planeamento de emergência, redução do risco de catástrofe, sensi-

bilização, resposta.

Abstract: Seismic events, along with other risks, have a huge potential to destroy 

at material level and can easily have an enormous impact on the socio-

-economic fabric of different societies, given the many human lives that 

may be lost. Because the Algarve region is close to critical seismogenic 

zones, and in light of the historical records of seismic events, it will 

(sooner or later) be affected by an earthquake. It is therefore essential 

to commit to understanding the risk to which we are exposed, to 

prevention, and to preparing citizens and the response.

The state of scientific progress does not yet match the desire of any 

country’s civil protection service to predict an earthquake in a given 

place and at a given moment. In view of this uncertainty and because 

earthquake prediction is not a reality, it has been ascertained that the 

best results achieved in the task of mitigating the effects of a disaster, 

which we know will happen, are essentially based on prevention.

Keywords: Civil protection, Algarve, seismic risk, prevention, preparedness, 

emergency planning, disaster risk reduction, awareness raising, response.
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Introdução / Enquadramento

De acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil (Lei nº 27/2006, de 3 de julho 

na sua redação atual), a Proteção Civil define-se como a “atividade desenvolvida pelo 

Estado, regiões autónomas e autarquias locais, pelos cidadãos e por todas as entidades 

públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a situações 

de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas 

e bens em perigo quando aquelas situações ocorram”. Esta atividade, norteada por 8 

princípios, tem como fundamental objetivo máximo prevenir os riscos coletivos e 

a ocorrência de acidente grave ou de catástrofe deles resultante, atenuar esses riscos 

e limitar os seus efeitos, socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, 

proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e por 

fim apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas afetadas por 

acidente grave ou catástrofe. Assim, se concretiza o chamado ciclo da proteção civil, 

ou ciclo da catástrofe, como muitos o conhecem (fig. 1). 

fig. 1 ‑ Ciclo da catástrofe (Fonte: Segurança e Ciências Forenses, 2013).
Fig. 1 - Disaster cycle (Source: Segurança e Ciências Forenses, 2013).
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A aplicação de medidas de prevenção e de preparação engloba procedimentos 

específicos ao nível da monitorização de riscos coletivos, em linha com os domí-

nios de ação materializados na Lei de Bases da Proteção Civil relacionados com o 

“levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos coletivos” e com a “análise 

permanente das vulnerabilidades perante situações de risco”. 

A atividade de proteção civil, caracterizada pelo seu carácter permanente, mul-

tidisciplinar e plurissectorial é exercida, nomeadamente, nos seguintes domínios:

•	 O levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos coletivos; 

•	 A análise permanente das vulnerabilidades perante situações de risco; 

•	 A informação e formação das populações visando a sua sensibilização em 

matéria de autoproteção e de colaboração com as autoridades;

•	 O planeamento de soluções de emergência visando a busca, o salvamento, a 

prestação de socorro e de assistência, bem como a sua evacuação, alojamento 

e abastecimento das populações.

Ano após ano, a população mundial, espalhada e inserida em diferentes comu-

nidades, mais ou menos resilientes ao risco, tem assistido a eventos catastróficos de 

diferentes índoles, que têm causado enormes perdas materiais e, infelizmente, um 

elevado número de vítimas mortais. 

Segundo o relatório publicado pela Organização da Nações Unidas (ONU), 

através do programa Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redu-

ção de Desastres (United Nations International Strategy for Disaster Reduction 

- UNISDR) em 2018, entre 1998 e 2017, 1,3 milhão de pessoas perderam a vida 

e cerca de 4,4 bilhões ficaram feridas, sem abrigo, deslocadas ou precisaram de 

ajuda de emergência e, embora os eventos associados a fenómenos meteorológi-

cos tenham representado 91% de todos os eventos registados, foram os eventos 

geofísicos, onde se incluem os sismos e tsunamis, aqueles que causaram o maior 

número de vítimas mortais. 

A problemática dos sismos tem sido uma preocupação da Proteção Civil, que tem 

acompanhado a situação quer a nível nacional quer internacional, pelo que as entida-

des da Administração Pública envolvidas nos processos de avaliação de risco têm em 

prática mecanismos de cooperação bilateral direcionados para a partilha de informa-

ção, assentes em protocolos de cooperações ou nas disposições orgânicas respetivas. 
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No caso dos sismos, a articulação entre o Instituto Português do Mar e da At-

mosfera (IPMA) e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) 

assenta em circuitos dedicados de informação e na disponibilização de sistemas de 

vigilância e alerta essenciais para a avaliação de risco.

Adicionalmente, de modo a reunir num quadro comum todos os esforços pre-

ventivos (incluindo a avaliação de risco e a definição e implementação de medidas 

de prevenção e preparação), foi adotada a Estratégia Nacional para uma Proteção 

Civil Preventiva (ENPCP, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

160/2017, de 30 de outubro), na qual as ações do seu Objetivo Estratégico 2 (“Me-

lhorar o conhecimento sobre os riscos”) irão alimentar as fases subsequentes do pro-

cesso de gestão de riscos, relacionadas com “Estabelecer estratégias para redução de 

riscos”, “Melhorar a preparação face à ocorrência de riscos” e “Envolver os cidadãos no 

conhecimento dos riscos”.

Para consubstanciar a supracitada Estratégia, encontram-se definidos cinco ob-

jetivos estratégicos:

i) Fortalecer a governança na gestão de riscos; 

ii) Melhorar o conhecimento sobre os riscos; 

iii) Estabelecer estratégias para redução de riscos; 

iv) Melhorar a preparação face à ocorrência de riscos;

v) Envolver os cidadãos no conhecimento dos riscos.

Estes cinco objetivos dividem-se em 10 áreas prioritárias, sendo operaciona-

lizadas por 101 ações destinadas a contribuir para a atenuação das vulnerabili-

dades existentes e para o controlo do surgimento de novos elementos expostos 

a riscos coletivos.

O Grupo de Coordenação, da área governativa da proteção civil, engloba repre-

sentantes das áreas do ambiente e ordenamento do território, florestas, mar, saúde, 

ciência e tecnologia, educação, defesa nacional, justiça, autarquias locais, cultura, 

trabalho, solidariedade e segurança social, infraestruturas, turismo e energia, bem 

como representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Asso-

ciação Nacional de Freguesias, o que reforça a componente transectorial e intermi-

nisterial das ações.
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A atividade desenvolvida pela ANEPC 

Prevenção e mitigação do risco 

Portugal Continental encontra-se situado numa zona de média a modera-

da atividade sísmica, caracterizada por períodos de retorno bastante elevados 

associados a sismos de grande magnitude. Não se sabe onde, nem quando 

irão ocorrer. Contudo, atendendo ao facto de nos localizarmos numa zona 

sísmica, temos a certeza que, mais tarde ou mais cedo, estaremos perante uma 

situação grave, com consequências muito graves, para a qual teremos de estar 

preparados e desenvolver políticas e procedimentos doutrinários adequadas 

de intervenção.

A avaliação de riscos constitui um pilar de base da atividade de proteção civil, 

criando o enquadramento para um leque de ações que, a montante do socorro, 

contribui para mitigar consequências e proteger pessoas, bens e o ambiente.

A ANEPC coordenou a elaboração da Avaliação Nacional de Riscos, ado-

tada em 2014, apoiando-se num conjunto de entidades tutelares cuja função 

é a avaliação dos riscos sectoriais em virtude da sua especificidade intrínseca e 

das respetivas competências legais.

De acordo com a Avaliação Nacional de Risco, a qual hierarquiza um 

conjunto de 25 riscos a que o território está sujeito, em função da respe-

tiva probabilidade de ocorrência e da gravidade potencial dos danos que 

tais riscos poderão causar, verificamos que os sismos são considerados 

de risco elevado, tal como é representado na matriz que se apresenta de 

seguida (fig. 2).

Os registos históricos dão nota de que no passado, o país, foi afetado 

por grandes sismos que provocaram, além de avultados danos materiais, 

elevadas perdas humanas. As projeções, com base nos cenários passados, 

não vislumbram resultados muito favoráveis, caso ocorra um sismo de 

grande magnitude. 
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Consciente que um sismo de magnitude moderada a elevada pode-

rá provocar um impacto significativo na sociedade, a ANEPC em parceria 

com a comunidade cientifica, tem vindo a desenvolver estudos necessários 

à caracterização rigorosa das áreas mais vulneráveis a eventos sísmicos (Área 

Metropolitana de Lisboa e a região do Algarve), de modo a assegurar planos 

operacionais de resposta à eventual catástrofe, o mais próximo possível da 

realidade. Estes estudos, contaram com a colaboração de um número signifi-

cativo de investigadores, que proporcionaram a integração de diversos aspetos 

multidisciplinares, permitiram desenvolver simuladores de eventos sísmicos, 

fig. 2 ‑ Matriz da Avaliação Nacional de Risco  (Fonte: Avaliação Nacional de Riscos, 2014).

Fig. 2 - National Risk Assessement Matrix (Source: Avaliação Nacional de Riscos, 2014).
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para apoio à decisão, baseados na perigosidade, e na vulnerabilidade estima-

da dos elementos expostos (edificado, população, infraestruturas – redes e 

instalações), e assente em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), e per-

mitem a construção de cenários de danos humanos e materiais. Estas pro-

jeções constituem uma ferramenta de trabalho muito útil, uma importante 

base para orientar ações de prevenção, redução do risco e de planeamento de 

emergência, bem como, na resposta a uma ocorrência sísmica, permitindo 

o cruzamento de mapas temáticos relevantes para a análise e gestão do risco 

sísmico (fig. 3). Também ao nível municipal, foram realizados vários estudos 

de avaliação do risco sísmico mais detalhados, como, por exemplo, a cidade de 

Lisboa, que dispõem do seu próprio simulador sísmico de danos, ou a cidade 

de Lagos no Algarve.

Os simuladores desenvolvidos no âmbito dos estudos do risco sísmico contêm 

também dados que permitem, para cada cenário sísmico com epicentro no mar, 

calcular a onda de tsunami que pode ser gerada, bem como, as zonas que potencial-

mente podem ser afetadas. 

fig. 3 ‑ Simulador de ação sísmica (fonte: ANEPC).
Fig. 3 - Seismic response simulator (source: ANEPC).
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Para algumas das zonas de maior risco de tsunami, nomeadamente zonas urba-

nas de grande concentração populacional e de atividades, foram ainda realizados 

estudos de maior detalhe das áreas afetáveis pela onda (Lisboa, Setúbal, Lagos, Por-

timão, entre outros) no âmbito do projeto “Cartografia de Inundação por Tsunami 

para o Litoral Continental” (ANPC, 2017).

O problema sísmico no contexto da Europa Comunitária assume, hoje em dia, 

uma envolvente mais significativa, uma vez que os seus efeitos terão de ser parti-

lhados no seio da comunidade, carecendo de um tratamento político mais global, 

quer a nível dos programas de investigação, quer ao nível das ações conjuntas de 

planeamento e de emergência ou de reforço das edificações.

Por conseguinte, é necessário reunir esforços, através da implementação de me-

didas integradas e inclusivas, para prevenir e reduzir a exposição a perigos e vulne-

rabilidades a catástrofes, aumentar o grau de preparação para resposta e recuperação 

e assim reforçar a resiliência. Foi, pois, nesta aproximação com as metas traçadas 

pelo Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 2015 -2030, que 

Portugal adotou em 2010 a Plataforma Nacional para a Redução de Catástrofes 

(PNRRC) (fig. 4) e que constitui um espaço multissectorial de vários setores do go-

verno e representantes da sociedade civil, incluindo instituições académicas, o setor 

privado e os órgãos de comunicação social. Esta Plataforma constitui uma mais-

fig. 4 ‑ Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofe (Fonte: http://www.pnrrc.pt)
Fig. 4 - National Platform for Disaster Risk Reduction (Source: http://www.pnrrc.pt). 
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-valia enquanto ponto de convergência de entidades e parceiros cuja experiência 

e conhecimento técnico sejam de utilidade na capacidade para efetivamente lidar 

com a prevenção e mitigação de riscos de catástrofes, através da qual se estabelecem 

parcerias e se promovem trocas de boas práticas.

No âmbito da PNRRC, as entidades participantes organizam-se em grupos 

temáticos (GT) e produzem trabalhos concretos com outputs práticos, tais como 

manuais de boas práticas e guidelines, como por exemplo:

•	 GT1 Avaliação de segurança de estruturas de ensino: os sismos causam im-

pactos importantes na sociedade pelo que as escolas têm um papel vital 

no aumento da resiliência sísmica, em duas vertentes: a da vulnerabilidade 

estrutural e a da capacidade da população estudantil em lidar com o fe-

nómeno, antes, durante e após o evento. Pretende-se com esta atividade 

desenvolver instrumentos de diagnóstico, avaliação, gestão e reabilitação dos 

equipamentos do ensino básico e desenvolver material de apoio aos docentes 

nestas matérias. As atividades a desenvolver serão aplicadas na região do Al-

garve, de modo a testar metodologias que possam ser replicadas no restante 

território nacional. 

•	 GT2 Peritos Avaliação de Danos: Após a ocorrência de qualquer catástrofe, 

com consequências humanas e materiais, torna-se fundamental avaliar o es-

tado do parque construído, de forma a determinar: 

1) Restrições de acesso e utilização às construções, para salvaguarda da 

segurança de pessoas e necessidade de realojamento; 

2) Níveis de dano do edificado; 

3) Eventuais necessidades de contenção provisória, para garantir a segu-

rança de moradores, transeuntes, equipas de apoio e de bens; 

4) Necessidade de alocação de recursos, através do mapeamento das zo-

nas afetadas. 

Este tipo de levantamento é normalmente efetuado pouco depois da ocor-

rência dos eventos, sendo então essencial a existência de um procedimento para 

esta atividade, assim como a sua divulgação perante entidades responsáveis pela 

proteção civil e técnicos com responsabilidade e/ou interesse em apoiar o processo 

de levantamento.
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A articulação desajustada entre a intervenção humana no território e a exposição 

aos riscos conduz ao aumento da vulnerabilidade por via da expansão populacional, 

pelo que, a definição de estratégias de redução de risco deve ser considerada aos 

diferentes níveis territoriais, garantindo que o conhecimento do risco é considerado 

nas opções do planeamento territorial. 

Efetivamente, a política do ordenamento do território tem como fim acautelar 

a proteção da população, através de uma ocupação, utilização e transformação do 

solo que tenham em conta a segurança de pessoas, prevenindo os efeitos decorrentes 

de catástrofes naturais ou da ação humana (adaptado da Lei de Bases da Política de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo, Artigo (art.º 3º).

Fatores como o envelhecimento da população ou a migração populacional para 

as cidades, a maioria das vezes não familiarizada com os riscos a que está exposta, 

aumentam os fatores de risco e revelam a extrema importância da questão da segu-

rança de pessoas, bens e ambiente. 

Com o objetivo de auxiliar a elaboração de pareceres na vertente da proteção 

civil em sede de elaboração, revisão e análise de Planos Municipais de Ordenamento 

do Território, a ANEPC sistematizou os procedimentos inerentes a este processo 

num “Manual para a Elaboração, Revisão e Análise de Planos Municipais de Orde-

namento do Território na vertente da Protecção Civil”, dirigido a todas as entidades 

com competências na área da proteção civil que sejam chamadas a participar, bem 

como projetistas e outros técnicos interessados nesta matéria (fig. 5).

fig. 5 ‑ Capa do Caderno Técnico PROCIV#6 
(Fonte: www.prociv.pt)

Fig. 5 - Cover of technical notebook PROCIV#6 
(Source: www.prociv.pt). 

EDIÇÃO:
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da Protecção Civil
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Preparação 

O planeamento de medidas de prevenção e preparação têm ao seu serviço ferra-

mentas e sistemas que apoiam a decisão sobre as melhores práticas e procedimentos 

a considerar para diversos cenários de risco.

Através de simuladores sísmicos de danos, que permitem priorizar medidas de pre-

venção e planeamento para esse risco, e de ferramentas de monitorização (assentes em 

bases de dados e SIG), que permitem avaliar o risco em tempo real, podem ser definidas 

medidas a implementar para fazer face aos cenários suscetíveis de serem gerados.

A informação proveniente dos sistemas de monitorização da rede sísmica e do 

sistema de alerta para tsunamis, para além de estar disponível para as entidades que 

gerem os diferentes riscos, é também transmitida às autoridades de proteção civil, 

de modo a que estas possam desencadear os necessários dispositivos de preparação 

e resposta para emergências, incluindo a emissão de alertas às forças operacionais e 

de avisos à população (através de comunicados à população que são disseminados 

na internet, redes sociais e órgãos de comunicação social).

A estratégia para a prevenção passa também por fomentar a avaliação das vul-

nerabilidades das diferentes infraestruturas, com destaque para as mais sensíveis, 

relevantes para a emergência, e incentivar junto das entidades gestoras a implemen-

tação de programas das vulnerabilidades, reforçando os objetivos fundamentais do 

Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030.

Nesse sentido, foi publicado o manual “Boas Práticas de Resiliência de Infraestrutu-

ras Críticas” (fig. 6), que procura reunir um conjunto de recomendações e boas práticas 

no âmbito da resiliência organizacional, que contribuirá para que as organizações refor-

cem a sua capacidade de permanecer em funcionamento em situações de acidente grave 

ou catástrofe, aumentando assim o grau de fiabilidade dos serviços que prestam.

Em paralelo, importa salientar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, não só 

pela ANEPC mas também por todos os municípios ao nível do planeamento de emer-

gência. Atualmente, os municípios estão dotados de planos de emergência de proteção 

civil, os quais resultam de um trabalho concertado entre os atores locais, tendo por base 

os riscos existentes, o histórico de ocorrências e as lições aprendidas. Também a nível dis-
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trital e nacional, existem um conjunto de documentos de resposta, não só direcionados 

para uma resposta a situações gerais, mas também focado em riscos específicos, como 

são os planos especiais de emergência para o risco sísmico e de tsunamis.

Desde 2008, que os planos de emergência de proteção civil têm caracter público 

(exceto nas suas componentes reservadas), tendo a ANEPC desenvolvido uma pla-

taforma onde se encontram alojados todos os planos de emergência de proteção ci-

vil, que se encontram aprovados pela Comissão Nacional de Proteção Civil (fig. 7). 

fig. 6 ‑ Capa do Manual de boas práticas de 
resiliência de infraestruturas críticas 

(Fonte: www.prociv.pt).
Fig. 6 - Cover of Critical Infrastructure Resil-

ience Best practices Handbook 
(Source: www.prociv.pt). 

Boas Práticas de Resiliência 
de Infraestruturas Críticas
SETOR PRIVADO E SETOR EMPRESARIAL DO ESTADO 

Atividade do Grupo de Trabalho 4 – Triénio 2015-2017
“Promover as boas práticas de redução do risco e aumento da resiliência das 
infraestruturas críticas no setor privado e Setor empresarial do Estado”

2017

PLATAFORMA 
NACIONAL 
PARA A REDUÇÃO 
DO RISCO
DE CATÁSTROFES

fig. 7 – Sistema de Informação de Planeamento de Emergência (SIPE) 
(Fonte: http://planos.prociv.pt/Pages/homepage.aspx).
Fig. 7 – Emergency Planning Information System (SIPE 

(Source: http://planos.prociv.pt/Pages/homepage.aspx). 
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Exercícios 

A existência de planeamento de emergência implica necessariamente a 

realização periódica de exercícios, que permitem não só validar as ações 

previstas, mas também treinar agentes e integrar as equipas que intervêm 

nas operações.

De modo a garantir a permanente operacionalidade do plano de emergência 

de proteção civil, deverá manter-se a prontidão dos agentes e entidades nele en-

volvidos e recolher lições para a sua melhoria e atualização permanentes. Assim, 

deverão ser realizados exercícios com periodicidade máxima de dois anos, nos 

termos do disposto no nº 3 do artigo 8º da Resolução nº 30/2015, de 7 de maio. 

Os referidos exercícios poderão envolver o teste à totalidade ou apenas a parte do 

Plano. Estes serão do tipo Exercícios de Decisão (Table-Top – TTX ), Exercícios 

de Postos de Comando (Command Post Exercises – CPX) ou Exercícios à escala 

real (Live Exercises – LIV EX).

De modo a testar a eficiência dos sistemas de comunicação e os procedimen-

tos a implementar pelas diversas entidades envolvidas na resposta a um evento de 

tsunami no Nordeste Atlântico, Mediterrâneo e Mares Conexos, a COI-UNESCO 

promove a realização dos exercícios NEAMWave, em formato CPX (exercícios de 

postos de comando), que se realizam a cada 2 anos, estando prevista a próxima 

edição em 2020 (fig. 8).

fig. 8 ‑ Exercício Sismar’12 (esquerda) e Exercício Westsunami 2015 (direita).
Fig. 8 - Sismar’12 Exercise (left) and Westsunami Exercise 2015 (right).
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Alerta e aviso  

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 160/2017, de 30 de outubro, que 

aprovou a Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva, vem dar relevo à ver-

tente preventiva da proteção civil, determinante para a atenuação das vulnerabili-

dades existentes no território e para a criação de comunidades mais resilientes aos 

acidentes graves e catástrofes. 

Contudo, a insuficiência de mecanismos de prevenção e precaução, nas ver-

tentes do ordenamento, formação, sensibilização, aviso e alerta, tem continuado 

a potenciar os efeitos dos fenómenos extremos. Efetivamente, o crescente aumen-

to da exposição da população ao risco, conjugado com as lições aprendidas em 

emergências recentes, enfatiza a necessidade de reforçar as ações de preparação que 

permitam obter um conhecimento antecipado dos eventos gravosos, desencadear as 

operações de resposta e assegurar o oportuno aviso da população.

Apesar dos diferentes enquadramentos legislativos, os esforços preventivos estão 

dispersos por múltiplas valências, entidades e regimes legais, levando a que não exis-

ta uma entidade aglutinadora que materialize o pilar preventivo da proteção civil.

Nesse sentido, o Plano de Ação definido naquela Estratégia, atribuiu à ANEPC 

à Agência Portuguesa do Ambiente e à Direção-Geral da Autoridade Marítima a 

competência para a elaborar uma norma orientadora para a instalação de sinalética 

normalizada para áreas expostas ao risco de rotura de barragens e de tsunami e 

respetivos caminhos de evacuação. A adoção de sinalética adequada de evacuação 

pode ser um dos fatores críticos entre o desenrolar de um evento real e a resposta 

prevista no planeamento de emergência, devendo fazer parte integrante das medidas 

de gestão do risco, pois aumenta a consciencialização pública e torna o processo de 

evacuação mais eficaz.

A utilização de sinalética estática visual (sinais verticais) é recomendada interna-

cionalmente, designadamente pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental da 

UNESCO, sendo consensual que as temáticas da informação e da preparação são 

essenciais para, na forma como a sociedade se organiza, contribuir para a proteção 

de pessoas, bens e ambiente.
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Informação pública

“[...] utilizar o conhecimento, a inovação e a educação para es-

tabelecer uma cultura de segurança e resiliência a todos os níveis. As 

escolas são lugares indicados para criar valores coletivos e permanentes. 

Por isso as escolas são o espaço apropriado para criar uma cultura de 

prevenção e resiliência face aos desastres” in, Ação de Hyogo 2005-

2015, prioridade 3.

No que respeita à partilha de informação com os cidadãos, a mesma assume-se 

como uma prioridade plasmada na ENPCP, a qual consagra um objetivo estratégico 

destinado a “envolver os cidadãos no conhecimento do risco”. Pretende-se, assim, 

assegurar o envolvimento dos cidadãos na execução de medidas de prevenção e 

preparação, através de duas áreas prioritárias: a educação para o risco e a sensibili-

zação e informação pública. Neste sentido, é definido que se deve impulsionar “o 

conhecimento dos riscos com que os cidadãos coabitam e da melhor forma que 

estes podem utilizar para se preparar (incluindo a correta interpretação dos sinais de 

aviso e a adoção de condutas de autoproteção adequadas)”.

Para tal, é partilhado com os cidadãos um conjunto de informação relativa aos 

riscos e respetivas medidas de prevenção, preparação e autoproteção, utilizando-

-se para o efeito as plataformas eletrónicas existentes (redes sociais e websites da 

ANEPC1, de outros serviços de proteção civil e de entidades envolvidas na gestão 

do risco). Estas ações de informação inserem-se numa estratégia mais vasta de co-

municação que engloba ainda:

•	 A realização do exercício cívico “A Terra Treme”, numa base anual e sob or-

ganização da ANPC, no qual os cidadãos são convidados a exercitar os ges-

tos básicos de autoproteção face a sismos. Em 2017, esta iniciativa abrangeu 

mais de meio milhão de cidadãos e mais de um milhar de estabelecimentos 

de ensino (fig. 9); 

1 Acessível em www.prociv.pt.
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•	 A realização pela ANEPC de ações de formação em proteção civil para pro-

fessores do ensino básico e secundário, as quais, desde 2014, já abrangeram 

mais de 500 docentes em 20 edições. Estas formações visam gerar um efei-

to multiplicador através da comunidade docente, a qual necessariamente 

funcionará como veículo privilegiado de transporte de informação para as 

crianças e os jovens, contribuindo de forma sustentada para a promoção e 

interiorização de uma cultura de segurança;

•	 A criação de um Referencial de Educação para o Risco (fig. 10), numa par-

ceria entre a ANEPC, a Direção-Geral de Educação e a Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, o qual se tornou num documento de referência 

para todos os níveis de ensino não universitário, ao providenciar orientações 

e boas práticas para o ensino de matérias relacionadas com riscos;

fig. 9 ‑ Exercício cívico 
“A Terra Treme” numa escola.
Fig. 9 - Civil Exercise “A Terra 

Treme” [The Earth is Shaking] in 
a school. 

Fig. 10 - Capa de “Referencial de Educação 
para o Risco” (Fonte: www.prociv.pt).

Fig. 10 - Cover of “Referencial de Educação 
para o Risco” [Framework for Risk Education]

(Source: www.prociv.pt).
Educação Pré-Escolar

Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos)

Ensino Secundário

DGEstE
Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares
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•	 O incremento ao funcionamento dos Clubes de Proteção Civil em estabe-

lecimentos do ensino básico, possibilitando o desenvolvimento de projetos 

educativos junto da população escolar, orientadas para a proteção de pessoas 

e bens.

Um dos maiores desafios que se podem colocar a um sistema educativo é o de 

promover e manter valores que favoreçam a vida em comunidade e a aceitação da 

diferença e que encorajem uma cidadania ativa. A escola tem um papel sempre cres-

cente no desenvolvimento das capacidades de aprendizagem da criança e do jovem 

e na dotação dessas crianças e jovens de instrumentos para uma vida cultural rica, 

inclusiva, de cidadania plena.

Ainda uma referência ao Curso Geral de Proteção Civil dirigido a educadores 

e professores, onde são abordados conceitos gerais da atividade da proteção civil 

que vão permitir a estes profissionais um maior conforto e confiança na aplicação 

de práticas e comportamentos, quer no âmbito da prevenção, quer no âmbito da 

autoproteção e intervenção face à emergência.

Com este curso cria-se uma oportunidade que potencia também uma perspetiva 

integradora do profissional da educação naquilo que são estratégias de atuação face 

a acidentes graves ou catástrofe, no âmbito concreto do apoio que deve ser prestado 

às comunidades afetadas, numa clara assunção de que todos, independentemente 

da área de atuação, fazemos parte da resolução da emergência (fig. 11).

fig. 11 ‑ Sessão de apresentação do projeto final do 
Curso Geral de Proteção Civil.

Fig. 11 - Session for presentation of the final project of the 
General Course of Civil Protection.
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As matérias de proteção e prevenção são de facto integradoras, porque envolvem 

a forma como nos organizamos nas nossas famílias, nas nossas organizações e no 

nosso território, face a contextos de grande mudança e geradores de crises profun-

das, como são as situações de catástrofe.

O ambiente escolar é um terreno propício para implementar os mecanismos 

que conduzirão a cidadãos melhor preparados, a sociedades mais resilientes, à mini-

mização nos custos das catástrofes quer no âmbito humano, quer no âmbito econó-

mico e da perda de recursos (fig. 12).

fig. 12 ‑ Folhetos informativos de medidas de autoproteção.
Fig. 12 - SInformation leaflets on self-protection measures.

O risco sísmico e de tsunamis na Região do Algarve

Após a abordagem genérica atrás apresentada, iremos agora em particular focar-nos 

na Região do Algarve, percebendo o risco existente e as atividades realizadas com vista 

à minimização dos impactos, caso ocorra um sismo ou tsunami que afete esta Região. 

A sismicidade na Região do Algarve 

“A região do Algarve tem sido afectada por uma sismicidade instrumental impor-

tante, cuja distribuição evidencia uma sismicidade intensa localizada na área imersa, a 
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S e SW do território continental, numa faixa que se estende desde o Banco de Gorringe, 

a W, até ao estreito de Gibraltar, a E, […]”. (in Estudo do Risco Sísmico e de Tsuna-

mis do Algarve (ERSTA) (Dias, 2001; Dias e Cabral, 2000)) (fig. 13). 

fig. 13 ‑ Mapa epicentral da zona sul do Continente (Fonte: Catálogo Sísmico de Portugal 
Continental e Região Adjacente para o Período 1970-2000).

Fig. 13 - Epicenter map of southern area of mainland Portugal (source: Catálogo Sísmico de 
Portugal Continental e Região Adjacente para o Período 1970-2000).

Na zona imersa a magnitude máxima expectável para as falhas identificadas 

varia entre 7,21 e aproximadamente 8,5 o que também está de acordo com a sismi-

cidade histórica. Já no território emerso, a sismicidade instrumental, é distribuída. 

Catálogo Sísmico de Portugal Continental e Região Adjacente
para o Período 1970-2000 

 
 
 

 
 
 

Figura 4 – Mapa epicentral da zona abrangida no catálogo.
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Contudo, existem três zonas de maior concentração de sismicidade, designadamen-

te a área que se estende da Serra de Monchique até Portimão, a área entre Albu-

feira-Loulé-Faro, e a área de Tavira - Vila Real de Santo António (VRSA) - Castro 

Marim (ERSTA, 2010). Os principais acidentes tectónicos regionais considerados 

ativos, na região do Algarve, são passíveis de gerar sismos de magnitude que varia 

de 5,9 a 7,1 (fig. 14). 

1, depósitos plio-quaternários; 2, falha provável; 3, falha inversa (marcas no bloco superior); 4, desligamento; 
5, falha com componente de movimentação vertical de estilo desconhecido (traços no bloco abatido); 6, do-
bra; A - Baiona; B – Sinceira (A e B correspondem ao sistema de falhas S. Teotónio-Aljezur-Sinceira-Ingrina); 
C - Martinhal; D - Barão de S. João; E - Espiche-Odiáxere; F - Lagos; G - Rib.ª de Odiáxere; H - Alvor; I - Porti-
mão; J - Ferragudo; K - Sr.ª do Carmo; L - Relvas; M - Rib.ª de Espiche; N - Vale Rabelho; O - Baleeira; P - Albufei-
ra; Q - Mosqueira; R - Oura; S - S. Marcos-Quarteira; T - Carcavai: U - Areias de Almansil; V - Faro; Y - S. Estevão; 
X - Loulé; W - Eira de Agosto; Z - S. Brás de Alportel (Dias, 2001: Dias e Cabral, 2002) (Fonte: ERSTA: 2010). 

fig. 14 ‑ Mapa sintético das principais falhas ativas identificadas na região do Algarve com 
a localização dos paleosismitos actualmente identificados.

Fig. 14 - Summary map of the main active faults in the Algarve region with the location of cur-
rently identified paleoseismicities.
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Barão de S. João, Lagos, Espiche – Odiáxere, Portimão, Baleeira, Albufeira, S. Marcos – Quarteira, 

Carcavai, Loulé, Faro, Eira, S. Brás de Alportel e S. Estevão. Alguns destes acidentes foram 

considerados activos por diversos autores (Manuppella et. al., 1987; Manuppella, 1988, 1992; 

Manuppella e Dias, 1992; Cabral e Ribeiro, 1989; Cabral, 1995; Kullberg et al., 1992; Terrinha, 

1998; Terrinha et al., 1999; Dias e Cabral 2000; Dias et al., 1999; Dias 2001, Carvalho et al., 

2006, 2007) (Figura 3).

Estes acidentes são reconhecidos no terreno principalmente por relações geométricas entre as 

diferentes unidades (Paleozóico, Mesozóico e Cenozóico); existência de elementos geomorfológi-

cos associados, nomeadamente escarpas de falha; e ocorrência de brecha ao longo da zona de 

falha. A escassez de afloramentos ao longo do traçado destas macro-estruturas regionais difi-

cultou a sua correlação com a intensa fracturação que afecta os sedimentos plio-quaternários. 

Contudo, foi possível identificar algumas evidências de actividade neotectónica relacionadas 

com as principais estruturas regionais atrás referidas, nomeadamente (Dias e Cabral, 2000; 

Dias 2001) (Figura 3): falhas com componente de movimentação inversa dominante, de direcção 

diversificada (falhas de Marinhal, Lagos, Relvas, Ribeira de Espiche, Montejuntos, Vale Rabelho, 

Baleeira, Mosqueira e Areias de Almancil) (Figura 5, A); falhas com componente de movimentação 

horizontal dominante esquerda (Sistema de fracturas S. Teotónio–Aljezur-Sinceira–Ingrina, 

falhas de Barão de S. João, Ribeira de Odiáxere, Portimão (?), Ferragudo, Albufeira, Faro (?), 

Loulé e Carcavai), ou direita (falhas de Espiche–Odiáxere, S. Marcos–Quarteira e S. Estevão) 

(Figura 5, B); falhas com componente de movimentação normal (Figura 5, C); falhas verticais 

e com movimento indeterminado (falhas de Alvor, Oura, Eira de Agosto e S. Brás de Alportel) 

(Figura 3, Quadro 1).

CAPÍTULO 2  SISMOTECTÓNICA DO ALGARVE

Figura 3
Mapa sintético das principais falhas activas 

identificadas na região do Algarve com a 
localização dos paleosismitos actualmente 

identificados. 1, depósitos plio-quaternários; 
2, falha provável; 3, falha inversa (marcas no 

bloco superior); 4, desligamento; 5, falha com 
componente de movimentação vertical de estilo 

desconhecido (traços no bloco abatido); 6, dobra; 
A - Baiona; B – Sinceira (A e B correspondem ao 

sistema de falhas S. Teotónio-Aljezur-Sinceira-
Ingrina); C - Martinhal; D - Barão de S. João; 
E - Espiche - Odiáxere; F - Lagos; G - Rib.a de 

Odiáxere; H - Alvor; I - Portimão; J - Ferragudo; 
K - Sr.a do Carmo; L - Relvas; M - Rib.a de Espiche; 
N - Vale Rabelho; O - Baleeira; P - Albufeira; Q - 
Mosqueira; R - Oura; S - S. Marcos-Quarteira; T 

- Carcavai: U - Areias de Almansil; V - Faro; Y - S. 
Estevão; X - Loulé; W - Eira de Agosto; Z - S. Brás 

de Alportel (Dias, 2001: Dias e Cabral, 2002)

Figura 5
Falhas em depósitos Plio-Quaternários. (as 
linhas a tracejado indicam a estratificação) a, 
falhas, 350 m a W de Lagoa, com geometria 
inversa. A falha principal tem orientação 
(N58°E, 67°NW) e separação vertical inversa 
de aproximadamente 1,30m; B, falha, 50 m a 
oeste do Monte da Sinceira, entre xistos do 
Paleozóico, a W, e Areias de Faro-Quarteira, a 
E,. O plano tem orientação de (N11°E, 80°E); 
c, falha, na zona de Boliqueime, com geometria 
normal e orientação (N10°W, 75°W), estrias 
com pitch de 90° e separação vertical de 46 cm.

Figura 4
Estruturas relacionadas com liquefação dos 
sedimentos, provavelmente em relação com 
actividade sísmica. a, deformação em depósito 
conglomerático apresentando níveis dobrados, 
em Eiras Velhas; B, aspecto das fracturas 
preenchidas por depósitos devido a colapso de 
sedimentos saturados em água, incoerentes, 
na dependência de fracturas que terão sofrido 
abertura súbita – filões neptunianos, na estrada 
para a Praia da Falésia; c, filão de material 
silto-argiloso com grãos de quartzo, de direcção 
NNW-SSE, cortando um arenito fino a médio 
de cor vermelha que passa lateralmente a um 
arenito grosseiro (Areias de Faro-Quarteira), 
em Aldeia das Sobredas (Dias e Cabral, 2002).

O Estudo do Risco Sísmico e de Tsunamis do Algarve

Em 2007, a ANEPC, iniciou o Estudo do Risco Sísmico e de Tsunamis do 

Algarve (ERSTA)2, o qual ficou concluído em dezembro de 2008, e foi publicado 

2 Disponível em www.prociv.pt
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em 2010. O estudo, coordenado pela ANEPC, contou com o contributo de 9 

entidades técnico científicas, materializado na caracterização do risco sísmico e do 

seu impacto no tecido social e em diferentes infraestruturas, bem como na caracte-

rização da onda de inundação provocada por tsunami, a saber: 

instituto nacional de engenharia, Tecnologia e inovação (ineTi)

•	 WP31 – Sismotectónica do Algarve;

Universidade do Algarve (UAlg)

•	 WP2 – Zonação da vulnerabilidade do litoral a tsunamis;

•	 WP3 – Teste de modelos numéricos de tsunamis;

•	 WP5 – Vulnerabilidade geotectónica a sismos;

•	 WP7 – Padrão de tensão tectónica na margem algarvia;

instituto de ciências da Terra e do espaço (icTe)

•	 WP4 – Perigosidade de tsunami;

•	 WP6 – Vulnerabilidade e instabilidade de arribas litorais;

•	 WP8 – Projeto piloto de avaliação multirisco;

faculdade de Letras da Universidade do porto (fLUp)

•	 WP9 – Cartografia da área inundada pelo tsunami de 1755;

instituto de meteorologia (im)

•	 WP10 – Catálogo sísmico;

Laboratório nacional de engenharia civil (Lnec)

•	 WP11 – Definição com base probabilística de cenários sísmicos para o 

planeamento de emergência;

•	 WP12 – Caracterização da propagação de energia sísmica em rocha, des-

de a fonte até ao local;

•	 WP13 – Efeitos de sítio – caracterização geotécnica;

•	 WP15 – Parque edificado habitacional;

•	 WP16 – Pontos vitais;

•	 WP17 – Parque edificado hoteleiro;

•	 WP19 – Avaliação de danos humanos;

3 WP – Work Packages
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escola superior de Tecnologia da Universidade do Algarve (esT/UAlg)

•	 WP14 – Efeitos de sítio – Ficha de caracterização geotécnica;

centro de estudos Geográficos da Universidade de Lisboa (ceG)

•	 WP18 – Humanos;

instituto superior Técnico (isT)

•	 WP 20 e 21 – Redes de infraestruturas.

O ERSTA, cujo âmbito de análise abrangeu os 16 concelhos (fig. 15) da Região 

do Algarve, teve três objetivos muito claros: 

i. Proceder à caracterização mais aprofundada do risco sísmico e de tsunamis 

no Algarve;

ii. Desenvolver um simulador sísmico, que incorporasse todos os resultados 

técnico-científicos, e permitisse aferir, a partir da geração de sismos, uma 

estimativa de danos resultantes, devidamente georreferenciada;

iii. Elaborar um plano especial de emergência de proteção civil para o risco 

sísmico e de tsunamis na Região do Algarve. 

fig. 15 ‑ Área de estudo do ERSTA. 
Fig. 15 - ERSTA study área.

Ao nível da caracterização e estudo das vulnerabilidades humanas, foi feita uma 

estimativa da população presente diariamente na Região, tendo sido considerada 

a afluência turística de que o Algarve é alvo, principalmente nos períodos estivais. 
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Segundo o estudo elaborado pelo LNEC [WP 18], citando Tiedemann [1990 e 

1992], “a razão Taxa de Mortalidade (TM) / Taxa de Feridos (TF) aumenta com a 

vulnerabilidade dos edifícios, pois quando a probabilidade de colapso é elevada ocorrem 

normalmente muitos mortos, o que implica que o número de vítimas feridas seja mais 

reduzido. Por outro lado, à medida que a qualidade dos edifícios aumenta, a importân-

cia do colapso estrutural diminui e a contribuição dos danos não estruturais aumenta, 

implicando uma redução da razão TM / TF, pois agora as vítimas, na sua maioria, 

encontram-se feridas”. No âmbito do estudo, esta temática dá-nos uma percentagem 

espectável para o número de vítimas mortais, feridos, feridos com necessidade de 

cuidados médicos e desalojados. 

A caracterização do parque habitacional teve por base os censos de 2001. De en-

tre alguns fatores tidos em consideração neste estudo, destaca-se a análise da época 

de construção ou reconstrução dos edifícios ou o tipo de estrutura de construção do 

edifício. Note-se que, em 2001, 27,8% dos edifícios existentes na Região tinham 

construções anteriores a 1960 (LNEC, WP 15), importando salientar que, o pri-

meiro Regulamento de Segurança das Construções Contra os Sismos, data de 1958. 

As freguesias com maior densidade de edifícios de habitação, alojamentos familiares 

e ocupantes situavam-se (e continuam a situar-se) na orla costeira Sul da região 

Algarvia, excetuando-se as freguesias situadas mais a oeste nesta região, em que essa 

densidade é mais reduzida (LNEC, WP 15). 

Os pontos vitais4 e o parque hoteleiro também foram alvo de caracterização. 

No entanto importa referir que não estão consideradas todas as unidades hoteleiras 

nem todos os pontos vitais existentes na Região, à data da realização do estudo. Tal 

facto deveu-se aos limitados recursos humanos existentes, à data do estudo, ao nível 

dos Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC) que foram responsáveis pelo 

preenchimento de fichas de inquérito, que visaram a caracterização de tal edificado. 

4 Consideram-se Pontos Vitais os edifícios onde estão instaladas as entidades com papel rele-
vante para a gestão de uma situação de emergência, quer pelo papel operacional que desempenham 
(Agentes de Proteção Civil, Forças Armadas, Instituto Nacional de Emergência Médica, Cruz 
Vermelha, telecomunicações, etc.), quer pela importância do papel político que desenvolvem na 
cadeia de decisão durante a emergência (Autoridades políticas e administrativas), quer pelo seu papel 
na difusão de informação e avisos à população (serviços de rádio e de televisão) (LNEC, WP 16).
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Estas infraestruturas foram estudadas do ponto de vista da sua operacionalidade: 

infraestrutura operacional, para os estados de ausência de dano e dano ligeiro; não 

operacional para os estados de dano severo e dano total e à classe de operacionalida-

de indeterminada para o estado de dano moderado (LNEC, WP 16). 

Relativamente à época de construção do parque hoteleiro verifica-se que as 

décadas de 60, 80 e 90 (do século XX) são aquelas em que a construção do par-

que hoteleiro teve maior incidência: no universo do parque hoteleiro levantado, 

34% das unidades foram construídas entre 1961 e 1970 e 47% após a entrada 

em vigor da nova regulamentação5 (LNEC, WP 17). Note-se que a maioria do 

parque hoteleiro considerado se encontra localizado no litoral, sobretudo nas zo-

nas costeiras. 

As redes rodo e ferroviária também foram alvo de análise, bem como as respe-

tivas obras de arte associadas. De acordo com a metodologia adotada para o estudo 

destes elementos, os danos foram classificados em cinco estados (sem danos, danos 

ligeiros, danos moderados, danos elevados e colapso) de acordo com o seu grau de 

severidade (Guerreiro, 2008), sendo que no simulador é posteriormente representa-

da a sua operacionalidade, em detrimento da classe de estados.    

Ao nível da rede rodoviária foram tidas em consideração no estudo as auto-

estradas (A2 - Auto-estrada do Sul e a A22 -Via do Infante) e diversas Estradas 

Nacionais (EN). Ao nível da rede ferroviária foi tida em consideração a linha do Sul 

(entre a Funcheira e Tunes) e a Linha do Algarve. Nas vias e na ferrovia “os danos 

são provocados, essencialmente, pela rotura do solo de fundação ou pela obstrução devido 

a diversos fenómenos que vão desde a liquefação” ao movimento de falhas, passando 

pelo deslizamento de taludes. Os danos em obras de arte podem não só ter origem 

na rotura do solo de fundação como podem ainda ser fruto do efeito dinâmico 

provocado pela vibração do solo” (Guerreiro, 2008).

Como é sabido, “o abastecimento de água é essencial para a manutenção da 

vida humana. Se houver um sismo destrutivo em zonas urbanizadas, diversas in-

fra-estruturas de abastecimento de água podem ser significativamente afectadas e 

5 Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (Decreto-Lei n.º 
235/83, de 31 de maio).
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provocar interrupções de abastecimento por períodos consideráveis que vão afectar 

directamente a população residente e a sociedade organizada. A interrupção do 

abastecimento de água após um sismo pode impedir o combate eficaz a incêndios 

que possam ocorrer permitindo que estes se espalhem de forma descontrolada e com 

consequências desastrosas. Para além disso, um longo período de interrupção no 

abastecimento pode trazer graves problemas de saúde pública” (Monteiro, 2008). 

No âmbito do estudo, foi analisada a vulnerabilidade sísmica do sistema multi-

municipal de abastecimento de água do Algarve, sendo que foram considerados 

cinco possíveis níveis de danos (sem danos, danos ligeiros, danos moderados, 

danos elevados e colapso). A ocorrência de danos ligeiros pressupõe a perda 

de operacionalidade da instalação por um período curto (da ordem de 3 dias), 

enquanto que os danos médios ditam a perda de operacionalidade da instalação 

por um período médio de 7 dias. No caso dos danos elevado e colapso, estes 

acarretam a paralisação irreversível das infraestruturas. 

As infraestruturas de saneamento de águas residuais foram outro dos elementos 

considerados no estudo. “No domínio das águas residuais o colapso das infra-estruturas 

de drenagem e tratamento podem acarretar problemas sérios de saúde pública” (Montei-

ro, 2008). Assim, foi analisada a vulnerabilidade do Sistema Multimunicipal de Sa-

neamento do Algarve, sendo que à semelhança das infraestruturas de abastecimento 

de água, foram considerados também cinco possíveis níveis de danos (sem danos, 

danos ligeiros, danos moderados, danos elevados e colapso).

“Os danos observados em redes elétricas devido a sismos ocorridos no passado em 

outros pontos do globo mostram que os equipamentos das subestações e postos de trans-

formação são mais vulneráveis às ações sísmicas do que as linhas elétricas, tanto aéreas 

como subterrâneas. No caso das linhas aéreas os danos observados estavam associados 

a fenómenos de rotura de solos, como deslizamento de terras, liquefação ou deforma-

ções concentradas sob a própria fundação das torres de suporte das linhas, ou então a 

causas exteriores como o desabamento de edifícios sobre as próprias linhas. As linhas 

subterrâneas em geral só são afetadas se estiverem implantadas em solos onde ocorrem 

grandes deformações: é por exemplo o caso se ocorrer liquefação ou grande concen-

tração de deformações, por exemplo associadas à transição entre extratos de rigidez 

bastante diferenciada. No caso das subestações os sismos afetam quase todo o tipo de 
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equipamentos existentes nas subestações. […] Os equipamentos com maior potencial 

para serem danificados devido à ocorrência de sismos, e cujo tempo de reparação/subs-

tituição pode ser mais prolongado são os transformadores de potência das subestações, 

que devido à sua grande massa são bastante suscetíveis às acelerações que os sismos lhes 

podem transmitir” (Lopes, 2008). Segundo o estudo elaborado, é previsível que 

os danos para cenários sísmicos dos mais intensos de entre os plausíveis sejam 

extremamente gravosos (Lopes, 2008).

Ao nível das telecomunicações foi analisada a vulnerabilidade das centrais de 

comutação, elemento vital de toda a rede de telecomunicações (Bento, 2008). No 

âmbito do estudo foram analisadas as cinco centrais de comutação existentes no 

Algarve, localizadas em Faro, Lagos, Portimão, Quarteira e Tavira. 

As redes de equipamentos escolares e hospitalares existentes no Algarve são 

constituídas por um número muito elevado de edifícios, geralmente agrupados em 

recintos (ou campi), mais ou menos representativos em termos de risco, distribuí-

dos por toda essa região geográfica (Proença & Ferreira, 2008). Para os elementos 

considerados foram preenchidas fichas de caracterização.

A rede de equipamentos escolares considerada compreende um total de 262 

escolas públicas, compostas por 402 edifícios comuns (incluindo serviços adminis-

trativos, salas de aulas, balneários e cantinas) e 74 edifícios desportivos (Proença & 

Ferreira, 2008). O estudo concluiu que grande parte dos edifícios escolares foram 

construídos depois de 1985, e portanto é esperado que apresentem maior resistên-

cia do que os construídos antes desta data. 

Ao nível dos equipamentos hospitalares, foram considerados os 16 centros 

de saúde existentes, mas apenas algumas das extensões de saúde associadas. Além 

disso foram tidos em consideração os Hospitais Distrital de Faro, Hospital do 

Barlavento Algarvio e Hospital de Lagos, atualmente integrados no Centro Hos-

pitalar Universitário do Algarve, o Centro de Medicina Física e de Reabilitação 

do Sul e o Laboratório Regional de Saúde Pública. Em geral, se simularmos sis-

mos de grande magnitude, estas infraestruturas sofrerão severos danos, pelo que 

a sua operacionalidade poderá ser fortemente afetada, havendo a necessidade de 

estabelecer a resposta noutros espaços ou mesmo em espaços móveis montados 

para o efeito. 
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O simulador de sismos do Algarve

Após recolhidos, tratados e compatibilizados todos os dados trabalhados pelas 

diferentes entidades, os mesmos foram integrados no simulador, que implementou 

todos os modelos de cálculo desenvolvidos no âmbito do estudo (Mota de Sá, 2009). 

O simulador (fig. 16) é uma ferramenta de fácil utilização, assente em sistemas 

de informação geográfica, que permite estimar e visualizar as previsões de danos, 

georreferenciados, apoiando o processo de planeamento de emergência e de decisão 

operacional estratégica, em caso de emergência. 

fig. 16 ‑ Layout do software onde se encontra alojado o simulador 
(Fonte: Simulador Sísmico do Algarve (SSA)).

Fig. 16 – Software layout where the simulator is housed 
(Source: Simulador Sísmico do Algarve (SSA)). 

O cálculo inicia-se com a escolha do cenário de sismo, sendo que se pode 

escolher, a partir do catálogo sísmico, a localização do epicentro do sismo ou 

a falha sísmica associada a um evento já ocorrido, cuja magnitude já se en-

contra carregada no simulador. Também se pode gerar um cenário, a partir da 

atribuição de uma magnitude e as coordenadas do epicentro. Para concluir a 
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simulação, em ambos os casos, é necessário a definição do período do ano e 

do dia em que se pretende obter os dados da simulação. Restará lembrar que 

o fator sazonal, no Algarve, tem forte expressão, com a população presente a 

triplicar na época estival, o que em muito influencia os resultados dos danos 

humanos esperados. Também o fator “período do dia” terá uma forte influência 

na previsão da população, que pode estar, na altura do sismo, dentro de casa, o 

que é determinante no número de mortos e feridos, ou fora de casa, o que pode 

ser especialmente relevante para a previsão da população presente em zonas 

atingidas pelo tsunami (Mota de Sá, 2009).  

“A partir daí, o Simulador calcula para cada unidade geográfica (Subsecção Esta-

tística) um conjunto de parâmetros que exprimem a ação sísmica (com ou sem a in-

fluência dos solos). Esta ação vai causar efeitos sobre os diferentes parques construídos, 

quantificando os danos ocorridos, e a população afetada” (Costa et al., 2012). Após 

a simulação, o simulador fornece um relatório sumário dos principais fatores que 

caracterizam cada cenário, nas diferentes temáticas, apresentando os resultados nu-

méricos em intervalos com limites superiores e inferiores, sendo que estes resultados 

espelham aquilo que podem ser os resultados do pior cenário e de um cenário mais 

favorável. Além disso, os resultados são ainda expressos em mapas com a informa-

ção georreferenciada, e em cada shapefile gerada é possível consultar as respetivas 

tabelas de atributos. 

O Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para o Risco Sísmico e 

de Tsunamis na Região do Algarve (PEERST-ALG)

O Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para o Risco Sísmico 

e de Tsunamis na Região do Algarve (PEERST-ALG) é um instrumento de 

suporte ao sistema de proteção civil para a gestão operacional em caso de 

ocorrência de um evento sísmico e/ou a ocorrência de um tsunami na Região. 

A sua existência encontra-se justificada pelos registos históricos que demons-

tram que a Região do Algarve é a que, ao longo dos tempos, tem registado 
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maiores intensidades sísmicas em Portugal Continental, sendo esta uma re-

gião de características particulares, pois além da grande concentração urbana 

junto ao litoral, recebe sazonalmente um intenso fluxo populacional, nacional 

e internacional (PEERST-ALG, 2014). 

O PEERST-ALG constitui-se como uma plataforma que se encontra preparada 

para responder organizadamente aos danos provocados por um evento sísmico e/ou 

ocorrência de tsunami, definindo a estrutura de Coordenação, Direção, Comando 

e Controlo e regulando a forma como é assegurada a coordenação institucional, 

a articulação e intervenção das organizações integrantes do Sistema Integrado de 

Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) e de outras entidades públicas ou priva-

das a envolver nas operações (PEERST-ALG, 2014).

O plano PEERST-ALG (2014) tem os seguintes objetivos: 

‘i) Definir a unidade de direção, coordenação, comando e controlo das ações a de-

senvolver pós-evento(s); 

ii) Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e a disponibili-

zação dos meios indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de eventos 

sísmicos de grande amplitude e/ou ocorrência de tsunamis; 

iii) Desenvolver, nas entidades envolvidas nas operações de Proteção Civil, o nível 

adequado de preparação para a emergência, de forma a criar mecanismos de 

resposta imediata e sustentada, sobretudo nas primeiras 72 horas pós-evento, 

definindo as orientações relativamente ao seu modo de atuação; 

iv) Minimizar a perda de vidas e bens e promover estratégias que assegurem a con-

tinuidade e a manutenção da assistência e possibilitem a reabilitação, com a 

maior rapidez possível, do funcionamento dos serviços públicos e privados es-

senciais e das infraestruturas vitais, de modo a atenuar e limitar os efeitos dos 

eventos sísmicos e/ou de tsunamis; 

v) Preparar a realização regular de treinos e exercícios, de carácter sectorial ou global, 

destinados a testar o presente Plano, permitindo a sua atualização; 

vi) Promover junto das populações ações de sensibilização para a autoproteção, tendo 

em vista a sua preparação e entrosamento na estrutura de resposta à emergência, 

especialmente nos habitantes ou utilizadores de infraestruturas existentes na área 

com maior probabilidade de danos’. 
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A 1ª versão do PEERST-ALG, foi aprovada em maio de 2011, tendo sido revis-

ta, ao abrigo da Resolução n.º 25/2008, da Comissão Nacional de Proteção Civil, 

e aprovada a 1.ª revisão do PEERST-ALG em abril de 2014. Atualmente, o plano 

encontra-se em fase de revisão, sendo um dos principais objetivos, além da inclusão 

das lições aprendidas nos exercícios de teste ao plano, a adaptação à nova estrutura 

dos planos de emergência, preconizada na Resolução n.º 30/2015, que veio revogar 

a Resolução n.º 25/2008. 

Ainda que a competência legal para a ativação do PEERST-ALG recaia sobre a 

Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC) de Faro, este plano possui mecanis-

mos excecionais de ativação, ficando o mesmo automaticamente ativado desde que 

verificado um dos seguintes pressupostos: 

•	 Evento sísmico com epicentro na Região do Algarve e com magnitude igual 

ou superior a 6.1 na Escala de Richter; 

•	 Evento sísmico sentido na Região do Algarve com estimativa de intensidade 

máxima, obtida a partir de medidas instrumentais, igual ou superior a VIII na 

Escala de Mercalli modificada (independentemente da localização do epicentro); 

•	 Tsunami com altura de onda superior ou igual a 3 metros, em toda a costa 

do Algarve. 

O primeiro exercício de teste ao plano ocorreu em 2010, mesmo antes de este 

ser aprovado. Desde então, o plano tem sido alvo de diversos exercícios de teste 

(Tabela I), sobretudo na modalidade CPX6.

Os cenários do PEERST-ALG

Das cinco zonas sismogénicas mais importantes que afetam Portugal Continen-

tal, o Banco de Gorringe e a falha de Santo Estevão são as que diretamente se fazem 

mais sentir na região do Algarve, com consequências, por vezes, devastadoras, e que 

6 Exercícios em que a emergência escolhida para cenário é simulada da forma mais realista possível, 
mas sem recorrer à movimentação real de meios de intervenção (Caderno Técnico # 22, ANPC).
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ciclicamente afetam esta região (PEERST-ALG, 2014). Dos vários cenários possí-

veis no território Algarvio para um evento sísmico, admitiram-se como hipóteses, 

os 2 cenários que se apresentam (Tabela II):  

•	 Cenário 1 [sismo afastado] - Sismo semelhante ao ocorrido em 1755, com 

magnitude moderada a elevada (8,7), na escala de Richter;

•	 Cenário 2 [sismo próximo] - Sismo com epicentro na Falha de Santo Estê-

vão, com Magnitude de 7, na escala de Richter. 

As simulações foram efetuadas, tendo em conta os seguintes pressupostos: 

Designação do 

exercício

Tipo de 

exercício
Cenário Data Âmbito

Algarve 
SISMAR’10

CPX
Sismo com magnitude de 8.7. Epi-
centro na Falha de Gorringe.

29 de novembro 
de 2010

Distrital 

Algarve 
SISMAR’12

CPX
Sismo com magnitude de 8.7. Epi-
centro na Falha de Gorringe.

18 de abril de 
2012

Distrital 

NeamWave14 CPX
Sismo com magnitude de 8.5 na fa-
lha do Gorringe.

29 de outubro 
de 2014

Internacional

WESTSUNAMI CPX Sismo semelhante ao de 1755.
10 e 11 de no-

vembro de 2015
Internacional

NeamWave17 CPX
Sismo com magnitude de 8.5 na fa-
lha do Gorringe.

3 de novembro 
de 2017

Internacional

FÉNIX’18
CPX e 
LIVEX

Sismo de magnitude 7.0. Epicentro 
na falha de Santo Estevão (Tavira).

14 a 18 de abril 
de 2018

Regional 

TabeLa i ‑ Exercícios de teste ao PEERST-ALG.
Table I - PEERST-ALG test exercises.

Fonte/Source: ANPC, 2019. 

Cenário 1 Cenário 2

•	 Período: Agosto, manhã (09:00-13:00)

•	 População Presente: 1.498.671 

•	 População In-House: 464.588 (31%) 

•	 População Out-House: 1.034.083 (69%) 

TabeLa ii ‑ Pressupostos considerados no âmbito dos cenários do PEERST-ALG.
Table II - Assumptions considered under the PEERST-ALG scenarios.

Fonte/Source: SSA.
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Da leitura destes cenários podemos observar que, de um modo geral, os possí-
veis danos obtidos nas simulações, no barlavento e sotavento, serão inversos, me-
diante a fonte que gerar o sismo. Assim, um sismo suscetível de ocorrer no local 
próximo e com características semelhantes ao sismo de 1755, terá inequivocamente, 
mais consequências no barlavento. Inversamente, um sismo gerado na Falha de 
Santo Estêvão, provocará danos consideráveis no sotavento (fig. 17). 

As intensidades sísmicas apresentadas, na escala de Mercalli Modificada, variarão: 
•	 Cenário 1 – entre VI e IX;
•	 Cenário 2 – entre os valores V e X.

fig. 17 ‑ Variação previsível de intensidades na Escala de Mercalli Modificada para o 
Cenário 1 (esq.) e Cenário 2 (dir.) segundo o SSA.

Fig. 17 - Predicted intensity variation on Mercalli Modified Scale for 
Scenario 1 (left) and Scenario 2 (right)

No Cenário 1, os concelhos de Vila do Bispo, Lagos, Portimão e Aljezur, teori-
camente serão os mais afetados. No Cenário 2, a perspetiva é de que os concelhos 
de Olhão, Tavira, VRSA e Castro Marim, sejam os mais atingidos. 

Ao nível dos danos humanos, para um sismo semelhante ao de 1755 (Cenário 1), 
no pior cenário, a estimativa aponta para cerca de 4 000 vítimas mortais, mais de 6 
000 feridos7 e mais de 32 000 desalojados. Se o sismo ocorrer na Falha de Santo Es-
têvão (Cenário 2), a perspetiva de danos aponta para mais de 8 000 vítimas mortais, 
mais de 12 000 feridos e 50 000 desalojados. Repare-se que “estes valores poderão ser 
superiores se o sismo ocorrer no período entre as 19:30 horas e as 06:30 horas, uma vez que 
número de pessoas presas nos escombros deverá ser maior” (PEERST-ALG, 2014). 

7 Considera o número de feridos ligeiros e com necessidade de cuidados médicos.
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Em termos de edificado (fig. 19), em ambos os cenários e considerando a 

pior prisma, a estimativa de danos severos ou mesmo totais nos edifícios é cerca 

de 17%8.

Ao nível da rede elétrica (fig. 20), ambos os cenários apontam para danos nos 

sistemas de transporte e distribuição de energia, no entanto a previsão de danos no 

Cenário 1 é maior, atribuindo o simulador uma probabilidade de cerca de 94% da po-

pulação sem energia elétrica. No Cenário 2, a probabilidade de população sem energia 

8 De acordo com o SSA, em 2001, no número de edifícios era de 161 567.

fig. 18 ‑ Representação gráfica da localização de mortos, feridos, feridos ligeiros e 
desalojados para o Cenário 1 (esq.) e para o Cenário 2 (dir.). 

Fig. 18 - Graphical representation of location of the dead, injured, slightly injured and 
displaced for Scenario 1 (left) and Scenario 2 (right).

fig. 19 ‑ Representação gráfica da localização dos edifícios com potenciais danos para o 
Cenário 1 (esq.) e para o Cenário 2 (dir.).

Fig. 19 - Graphical representation of the location of buildings with potential damage for 
Scenario 1 (left) and Scenario 2 (right).
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elétrica é de cerca de 70%. Também ao nível dos sistemas de comunicação (fig. 20), 

em particular das centrais de comutação, no Cenário 1, a estimativa é de que 80% 

fiquem com danos severos ou totais, sendo que no Cenário 2, a estimativa é de 40%.

fig. 20 - Representação da probabilidade de falha de energia elétrica para o 
Cenário 1 (esq.) e para o Cenário 2 (dir.).

Fig. 20 – Representation of the probability of power failure for 
Scenario 1 (left) and for Scenario 2 (right).

Ao nível da operacionalidade dos equipamentos escolares, de saúde e pavilhões 

considerados no âmbito do ERSTA, entre 15% e 43% destes equipamentos, pode-

rão vir a ficar sem condições de utilização, devido aos danos severos que poderão 

ocorrer (Tabela II e fig. 21). 

% de equipamentos sem condições de utilização
Cenário 1 Cenário 2

Equipamentos de Saúde 43.33% 30.00%
Escolas 20.28% 24.48%

Pavilhões desportivos 14.86% 20.27%

TabeLa iii ‑ Pressupostos considerados no âmbito dos cenários do PEERST-ALG.
Table III - Assumptions considered under the PEERST-ALG scenarios.

Ao nível do abastecimento de água a estimativa de danos será consideravelmen-

te superior, para um cenário de sismo próximo (Cenário 2), onde são esperados 

mais danos no respetivo sistema (captações, reservatórios, estações de tratamento de 

água, estações elevatórias e condutas adutoras). Ao nível do saneamento básico, os 

resultados serão similares (fig. 22).  
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Das obras de arte consideradas no estudo (pontes, viadutos, passagens superio-

res e inferiores da rede viária), cerca de 70% das mesmas manterão, de acordo com 

os resultados, a sua operacionalidade. No caso do Cenário 1, a estimativa de maior 

dano será na zona do barlavento sendo que no Cenário 2, a estimativa de maior 

dano será no sotavento (fig. 23). 

A rede ferroviária, à semelhança da rede rodoviária, poderá vir a apresentar ele-

vados danos nas obras de arte associadas. Das obras de arte consideradas no âmbito 

do estudo, num total de 79, 62% poderão vir a ficar inoperacionais no Cenário 1 e 

50% no Cenário 2 (fig. 24).

fig. 21 ‑ Representação da gráfica da operacionalidade dos Equipamentos de saúde, escolas 
e pavilhões desportivos para o Cenário 1 (esq.) e para o Cenário 2 (dir.).

Fig. 21 - Graphical representation of the functionality of Health equipment, schools and sports 
pavilions for Scenario 1 (left) and for Scenario 2 (right).

fig. 22 ‑ Representação da gráfica dos danos ao nível dos sistemas de abastecimento de água 
(ETA) e de saneamento básico (ETAR) para o Cenário 1 (esq.) e para o Cenário 2 (dir.).

Fig. 22 - Graphical representation of damage to water supply systems (ETA) and basic sanitation 
(ETAR) for Scenario 1 (left) and for Scenario 2 (right). 
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Os pontos vitais considerados no estudo (21), uma vez expostos a sismos pon-

derados nos Cenários 1 e 2, apresentarão graus médios de dano variáveis entre os 

0,57 e 0,67, numa escala de 0 a 4, o que quer dizer que, a perspetiva de dano severo 

será baixa. 

Das 531 unidades hoteleiras consideras, a previsão da sua inoperacionalidade é 

inferior a 8%. A estimativa de maior dano decorre do Cenário 1 (previsão de 7,16% 

de unidades sem condições de utilização) (fig. 25). 

fig. 23 ‑ Representação da gráfica dos danos ao nível das obras de arte na rodovia para o 
Cenário 1 (esq.) e para o Cenário 2 (dir.).

Fig. 23 - Graphical representation of damage to engineering structures on the road network for 
Scenario 1 (left) and Scenario 2 (right).

fig. 24 - Representação da gráfica dos danos ao nível das obras de arte na ferrovia para o 
Cenário 1 (esq.) e para o Cenário 2 (dir.).

Fig. 24 - Graphical representation of damage to engineering structures on the rail network for 
Scenario 1 (left) and Scenario 2 (right).
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A Organização da Resposta

As operações de proteção e socorro são uma atividade multidisciplinar, desen-

volvida pelos organismos, serviços e entidades, de nível nacional, regional, distri-

tal e municipal, devidamente organizados no SIOPS, através de um conjunto de 

estruturas, normas e procedimentos, de natureza permanente e conjuntural, que 

asseguram que todos os agentes de proteção civil atuam, no plano operacional, 

articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da respetiva dependência 

hierárquica e funcional (DON, 2010). Por sua vez, o SIOPS é materializado no 

Sistema de Gestão de Operações (SGO), que é “uma forma de organização operacio-

nal que se desenvolve numa configuração modular e evolutiva de acordo com a impor-

tância e o tipo de ocorrência” (n.º 2, do art.º 1º do SGO). “A decisão de evolução da 

organização para um nível superior é da responsabilidade do COS, que a deve tomar 

sempre que os meios disponíveis na intervenção inicial e respetivos reforços se mostrem 

insuficientes, ou quando a previsão do potencial dano o exigir ou aconselhar” (n.º4, do 

art.º 1º, do SGO).

O processo de revisão do PEERST-ALG, atualmente em curso, além de visar a 

incorporação de novos ensinamentos, novas vulnerabilidades, servirá também para 

ajustar o modelo de resposta previsto no âmbito do PEERST-ALG, ao atual SGO 

do SIOPS. As 2 versões do PEERST-ALG (a primeira datada de 2011, e a segunda 

fig. 25 – Representação da gráfica dos danos ao nível das unidades hoteleiras no  
Cenário 1 (esq.) e 2 (dir.).

Fig. 25 – Graphical representation of damage to hotel facilities in Scenario 1 (left) and 2 (right).
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datada de 2014, atualmente a ser revista), previam uma organização diferenciada, 

através da constituição de várias células tanto ao nível das estruturas de coordena-

ção institucional, i.e., ao nível do Centro de Coordenação Operacional Distrital 

(CCOD) de Faro, e das estruturas de comando. No entanto, a organização atual 

do sistema de proteção civil e, principalmente, das comunicações permitem (re)

desenhar o atual modelo de resposta para um paradigma mais simplificado e coin-

cidente com o atual modelo do SGO. Contudo, inequivocamente, a resposta será 

organizada ao nível distrital com a constituição de um posto de comando opera-

cional (PCO), que garantirá a direção das operações e apoiará o Comandante das 

Operações de Socorro (COS) na tomada de decisões e na articulação dos meios no 

teatro de operações (TO). Esta resposta, por forma a garantir um rácio adequado 

de comando e controlo, será focada em três áreas: área barlavento9, área centro10 e 

área sotavento11.  

A resposta municipal desenvolve-se, prioritariamente, na área de jurisdição do 

município, e o evento sísmico e/ou de tsunami a nível municipal será tratado como 

uma única ocorrência, constituindo-se o município como um único TO, estabele-

cendo um posto de comando de área. Cada município será sectorizado de acordo 

com o SGO. 

A resposta operacional desenvolve-se na área dos 16 municípios abrangidos pelo 

Plano, que é designada por Zona de Intervenção (ZI). Em função das informações 

obtidas através das ações de reconhecimento e avaliação técnica e operacional, esta 

delimitação geográfica poderá ser alterada (PEERST-ALG, 2014). 

No PEERST-ALG são consideradas três Zonas de Concentração e Reser-

va (ZCR) que são zonas do TO, onde se localizam temporariamente os meios 

e recursos disponíveis sem missão imediata atribuída, a reserva estratégica, e 

onde se mantém o sistema de apoio logístico às forças, sob gestão da Célula 

de Logística. Existem ainda três Zonas de Receção de Reforços (ZRR), que se 

constituem como zonas de controlo e apoio logístico sob a responsabilidade do 

9 Inclui os municípios de Aljezur, Lagoa, Lagos, Monchique, Portimão e Vila do Bispo; 
10 Inclui os municípios de Albufeira, Faro, Loulé, São Brás de Alportel e Silves; 
11 Inclui os municípios de Alcoutim, Castro Marim, Olhão, Tavira e VRSA. 
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Comandante Operacional Distrital, para onde se dirigem os meios de reforço 

atribuídos antes de atingirem a ZCR no TO que, no caso do PEERST-ALG são 

coincidentes com as ZCR para meios terrestres. A nível distrital estão ainda 

consideradas ZRR por via aérea [Aeroporto Internacional de Faro e o Aeródro-

mo Municipal de Portimão] e ZRR por via marítima [Porto de Portimão]. Es-

tas zonas foram estrategicamente pensadas, pois no fundo constituem-se como 

“porta de entrada”, para os meios de reforço interdistritais ou mesmo interna-

cionais, e integram a rede de infraestruturas estratégicas de proteção civil da 

Região (fig. 26).  

fig. 26 ‑ Rede de infraestruturas estratégicas de proteção civil do Algarve.
Fig. 26 - Civil protection strategic infrastructure network in the Algarve.

Nesta rede de infraestruturas estão ainda incluídas:

•	 Uma das cinco bases principais de apoio logístico (BAL) ANEPC que tam-

bém se constitui como uma unidade de reserva logística da Região;

•	 Uma Base de Helicópteros em Serviço Permanente (BHSP), com capacida-

de para operar até 5 helicópteros e que funciona, no âmbito do Dispositivo 

Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), como Centro de Meios 

aéreos (CMA);

•	 CMA de Monchique e de Cachopo. 
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Esta rede é ainda complementada com:

•	 Os agentes de proteção civil (APC) presentes na Região, isto é, Corpos de 

Bombeiros, Forças de Segurança, Exército Português, Marinha, Autorida-

de Marítima Nacional, Instituto Nacional de Emergência Médica e demais 

entidades públicas prestadoras de cuidados de saúde e Sapadores Florestais. 

Encontra-se ainda presente a Cruz Vermelha Portuguesa que exerce, em co-

operação com os demais agentes e de harmonia com o seu estatuto próprio, 

funções de proteção civil. 

•	 Os 16 SMPC que desempenham um papel preponderante ao nível da pre-

venção, planeamento, sensibilização e suporte logístico às operações de pro-

teção civil. 

O trabalho desenvolvido pelos SMPC, tem tido reflexos muito positivos no 

contexto regional, onde o trabalho em rede e integrado tem sido fundamental para 

os distintos resultados ao nível da proteção e socorro. Note-se que em 2018, após 

um processo de candidatura ao programa UNISDR, onde foi apresentado todo 

o trabalho de implementação de medidas desenvolvidas pelos SMPC em prol do 

aumento da resiliência da sociedade a acidentes graves e catástrofes, os 16 muni-

cípios, e a Região do Algarve, através da Comunidade Intermunicipal do Algarve 

foram reconhecidos como “Cidades e Região Resilientes”. Esta menção não se cinge 

apenas ao trabalho desenvolvido, mas também constitui um grande estimulo e o 

reconhecimento de que muito caminho ainda há a percorrer, para tornar o Algarve, 

enquanto destino turístico de excelência, cada vez mais seguro e resiliente. 

Sistemas de alerta e aviso

A Região do Algarve ainda não dispõe de um sistema de alerta e aviso, apenas 

no município de Portimão, no âmbito de um projeto piloto, instalou um conjunto 

de sirenes para aviso da população em caso de tsunami. 

No início de 2019, foi publicado o Decreto-Lei n.º 2/2019, de 11 de janeiro 

que institui o Sistema Nacional de Monitorização e Comunicação de Risco, de 
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Alerta Especial e de Aviso à População, que pretende estabelecer orientações para 

o fluxo da informação entre as autoridades de proteção civil, agentes de proteção 

civil, entidades técnico-científicas e demais entidades envolvidas nos domínios da 

monitorização e comunicação de riscos, do alerta ao sistema de proteção civil e do 

aviso às populações, face à iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe. 

O referido Decreto-Lei n.º 2/2019, determina que a emissão de alertas especiais 

ao sistema de proteção civil compete à ANEPC, no âmbito da sua competência ter-

ritorial, e aos SMPC, no âmbito municipal, sendo que têm um especial dever de 

colaboração, no âmbito da monitorização e comunicação de riscos à ANEPC, um 

conjunto de entidades técnico-científicas bem como os órgãos de comunicação social. 

Com a implementação e operacionalização deste sistema, ainda em fase embrio-

nária, ficará suprida uma grande lacuna do sistema de proteção Civil português e 

permitirá injetar inteligência e eficiência no sistema, traduzindo-se essa eficiência na 

informação ao cidadão em tempo útil, e por conseguinte minimizará as consequên-

cias face à ocorrência de acidentes graves ou catástrofes. 
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Portugal, ao longo da sua história tem sido afetado por alguns 
sismos que causaram vítimas mortais e avultados danos materiais. 
No século XX, o país foi sujeito a eventos telúricos que causaram 
perdas humanas e danos materiais significativos. O último, e mais 
significativo, ocorreu na madrugada de 28 de fevereiro de 1969. 
Este evento sísmico foi sentido em todo o território continental, 
tendo provocado danos significativos no sul de Portugal e em 
Marrocos, e originou um pequeno tsunami. O sismo de 28 de 
fevereiro de 1969 deu um dos maiores impulsos para a melhoria 
significativa da rede sísmica nacional e veio reforçar a importância 
da necessidade de: 

i. dispor de edifícios com construção sismo-resistente elevada, 
ii. uma proteção civil capaz de responder a tais fenómenos e 
iii. educar a população para ser mais resiliente face a tais 

eventos naturais.

Volvidos 50 anos sobre o maior sismo que afetou Portugal 
continental no século XX, torna-se pertinente fazer uma reflexão 
e um balanço sobre as medidas tomadas desde então para fazer 
face a tais fenómenos, assim como ponderar e debater as linhas 
diretivas que devem ser seguidas por forma a tornar o país mais 
resiliente, possibilitando desta forma aprender com o passado 
para melhorar o futuro.
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