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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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Introdução

De entre os diversos processos geológicos, os sismos são dos que ocorrem com 

maior frequência, em especial nas denominadas zonas sísmicas ativas, e são, à escala 

global, dos processos potencialmente perigosos que têm provocado maior devas-

tação, quer em número de vítimas como em danos materiais (e.g. Samardjieva e 

Badal, 2002; Yong et al., 2002). Há ainda a considerar fenómenos associados (mare-

motos [tsunamis], erupções vulcânicas, movimentos de vertente, colapso de cavida-

des, incêndios) que podem ser despoletados por eventos sísmicos e os quais podem 

ter consequências tão, ou mais, devastadoras do que o evento gerador.

Também Portugal, devido ao seu contexto geodinâmico, tem sido afetado por 

vários sismos que provocaram danos consideráveis e mortes.

Neste trabalho, far-se-á uma sumária evolução histórica da sismologia, alguns 

dos atores que tiveram um papel relevante e referência a alguns dos sismos mais 

importantes que afetaram o território nacional.

Breve evolução histórica da sismologia

Quando se fala em evolução histórica da sismologia, é incontornável abordar 

os eventos sísmicos, os atores e a evolução tecnológica que permitiu o seu progre- 

sso. Muito haveria a dizer sobre tais temáticas, contudo, irão apenas salientar-se 

alguns marcos importantes, tendo-se consciência de ter relegado outros tantos, 

tão ou mais relevantes.

Foi com o sismo de 1755, o qual destruiu a cidade de Lisboa (Portugal), que se 

terá iniciado a sismologia moderna (e.g. Agnew, 2002; Ben-Menahem, 1995). O es-

tudo deste evento permitiu que em 1761, John Michell compreendesse e declarasse 

que os sismos eram devidos a ondas que se propagavam.

Todavia, só mais de um século depois de surgir o sismógrafo Milne, construído 

por John Milne, é que se veio revolucionar e impulsionar a sismologia instrumental. 
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Em 1909, Andrija Mohorovičic, pela análise de sismogramas de diversos observa-

tórios geofísicos da Europa relativos a um evento sísmico ocorrido na Croácia, con-

seguiu comprovar a descontinuidade, em termos de velocidades das ondas sísmicas, 

existente na crusta terrestre.

Desde então, observou-se uma enorme evolução no que respeita aos equipamen-

tos de deteção e registo de sismos, fruto do desenvolvimento tecnológico mundial, o 

que potenciou, concomitantemente, uma evolução no conhecimento e explicação 

tanto dos abalos telúricos como da própria dinâmica do planeta.

No que respeita a Portugal, a Universidade de Coimbra, com o então Observató-

rio Meteorológico e Magnético, deu os primeiros passos na sismologia em Portugal, 

tendo instalado em 1903 o primeiro sismógrafo Milne em território continental. 

Relativamente a atores de reconhecido mérito no contexto nacional, Paul Cho-

ffat é um dos exemplos incontornáveis, embora muitos outros pudessem ser evo-

cados. Este geólogo suíço, nascido em 1849, veio para Portugal em outubro de 

1878, tendo o seu contributo abarcado diversas temáticas, desde a estratigrafia, 

paleontologia, tectónica, sismologia, geologia aplicada, geomorfologia e cartografia 

geológica (e.g. Rocha, 2008; Rocha et al., 2008). A título de exemplo da sua vasta 

contribuição para a Geologia em Portugal, salienta-se a publicação, em coautoria 

com Nery Delgado (1835-1908), da Carta Geológica de Portugal Continental à es-

cala 1:500 000, em 1889. No início do século XX, Paul Choffat publicou a primeira 

Carta Macrossísmica do país referente ao sismo de 9 de agosto de 1903 (Choffat, 

1904). Três anos mais tarde, apresentou o primeiro esboço de uma Carta Tectónica 

para Portugal continental à escala 1: 1 500 000 (Choffat, 1907-1909). Depois, Paul 

Choffat veio a falecer em Lisboa, a 6 de junho de 1919.

Alguns dos grandes sismos do século XX

No contexto mundial, o século XX foi pautado por vários eventos sísmicos com 

impacte devastador, destacando-se o sismo de 18 de abril de 1906, que, conjunta-

mente com os incêndios despoletados pelo evento, causou a destruição a cidade de 
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São Francisco, dos Estados Unidos da América (e.g. Fradkin, 2005; Zoback, 2006) e 

a morte a cerca de 3000 pessoas, tendo deixado dezenas de milhares sem habitação.

No dia 28 de dezembro de 1908, um sismo de magnitude 7.0 em Itália, cumu-

lativamente com o maremoto (tsunami) gerado, causou a destruição das cidades de 

Messina e de Reggio Calabria (e.g. Carcione e Kozák, 2008), tendo provocado o 

maior número de vítimas registadas na Europa, durante o século XX, devido a um 

abalo telúrico.

Também Portugal continental, tem sido, ao longo da sua história, assolado por 

vários sismos devastadores (e.g. Custódio et al., 2015; Ferrão et al., 2016; Vilanova 

e Fonseca, 2007). No que respeita ao século XX, há a destacar dois eventos sísmicos: 

o ocorrido em 1909 e o sismo de 28 de fevereiro de 1969.

No dia de 23 de abril de 1909 ocorreu um sismo de magnitude 6.0, com 

epicentro próximo de Benavente e que causou numerosos danos nas localida-

des próximas da zona epicentral (fot. 1) e cerca de 40 mortos e 70 feridos (e.g. 

Cabral et al., 2010; Teves-Costa e Batlló, 2011). Contudo, este evento veio 

também abalar as consciências políticas e sociais para o facto de Portugal ser 

um território passível de ser afetado por sismos destruidores. Mostrou ainda a 

necessidade de o país ter mais estações sísmicas por forma a melhor conhecer a 

atividade telúrica do seu território, uma vez que em 1909 apenas existia a esta-

ção sísmica pertencente ao então Observatório Meteorológico e Magnético da 

Universidade de Coimbra.

Sessenta anos após o sismo de Benavente, no dia 28 de fevereiro de 1969, 

ocorreu o maior sismo que assolou o país no século XX (e.g. Custódio et al., 2015; 

Ferrão et al., 2016; Vilanova e Fonseca, 2007). Este evento teve epicentro a SW 

do Cabo de São Vicente, com uma magnitude de 7,9 (e.g. Ferrão et al., 2016; 

Vilanova e Fonseca, 2007), foi sentido em todo o país, Espanha e Marrocos, e 

gerou um pequeno maremoto (tsunami). O sismo de fevereiro de 1969 causou 

inúmeros danos materiais, em especial nas povoações da costa algarvia e causou 

uma dezena de mortos. No que respeita à rede sísmica nacional, foi este evento o 

grande impulsionador para o incremento do número de estações a operar em ter-

ritório continental, uma vez que em 1969 apenas existiam três estações sísmicas 

(Lisboa, Coimbra e Porto).
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Considerações finais

Portugal, ao longo da sua história tem sido afetado por diversos fenómenos 

geológicos, de entre os quais alguns sismos devastadores, que causaram mortes e 

grandes destruições. Os sismos, sendo eventos destruidores, podem também ser 

potenciadores de mudanças, a nível da consciência política, social e económica de 

um país. Portugal, no séc. XX, foi exemplo de tais alterações, induzidas pelos dois 

grandes sismos que abalaram o território continental nesse período.

A educação e divulgação são fundamentais para se ter uma sociedade informada, e 

consequentemente mais resiliente, face aos desastres naturais a que o país está sujeito.
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Resumo: O sismo de 1969 é o “parente pobre” da Sismologia e Engenharia Sísmica 
Portuguesa. A crise das Capelinhos em 1958-59, e os sismos anteriores 
de Agadir (1960) e Caracas (1967) sempre colocaram o sismo de 28 de 
fevereiro de 1969 como pequeno quer em relação a 1755 e aos sismos 
de 1909 no Baixo Tejo que causou grande número de vítimas, quer 
em relação aos sismos dos Açores. Em relação a 1755 um sem número 
de estudos e publicações versando os tópicos mais diversos tem criado 
interesse de muitos investigadores, o que não aconteceu até agora com 
1969. Contudo, é com o sismo de 1969 que se dão os primeiros avan-
ços significativos em termos de investimento nesta área do saber com 
novas estações sísmicas e o desenvolvimento da teoria da dinâmica de 
Estruturas. O registo na Ponte sobre o Tejo é dos primeiros feitos em 
território europeu, pois até aí só o sismo de El-Centro contava! Importa 
hoje conhecer melhor o sismo de 1969, os seus efeitos e a forma como 
foi realizada a reconstrução de muitas construções danificadas. Os 
regulamentos começaram a ser chamados, e o ensino a dedicar-se a 
estas matérias. O presente trabalho pretende apresentar alguns dados 
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ainda por explorar e enquadrar o conhecimento na época em Portugal 
e no Mundo, colocando algumas questões que necessitam de respostas 
urgentes para que a mitigação dos sismos possa realmente ser realidade. 

 
palavras ‑chave: Sismo de 1969, propagação anómala, danos, reparações, custos 

directos, impactos

Abstract: The 1969 earthquake is the "poor relation" of seismology and Portuguese 
seismic engineering. The Capelinhos crisis in 1958-59, and the previous 
earthquakes of Agadir (1960) and Caracas (1967) always placed the 
earthquake of 28 February 1969 as a small event compared with that of 
1755 and the earthquakes of 1909 in the Lower Tagus, which caused a 
great number of victims, and to the earthquakes in the Azores. In relation 
to 1755, many researchers exploring a wide range of topics have been 
interested in that event and published many works on it. This has not 
yet happened with the 1969 earthquake. However, it is the earthquake 
of 1969 that led to the first significant advances being made in terms 
of investment in this area of knowledge with the employment of new 
seismic stations and the development of the theory of dynamics of struc-
tures. It was registered on the bridge over the River Tagus, which made 
it one of the first landmarks in European territory, because until then 
only the earthquake of El-Centro had counted! Today, it is important 
to improve our knowledge about the earthquake of 1969, its effects and 
the way many of the damaged buildings were repaired. Building codes 
became more specialized and teaching materials started to be taught at 
the university level. This work presents some data that are still to be 
explored and discusses the seismic knowledge at that time in Portugal 
and around the world, raising some questions that need urgent answers 
so that earthquake mitigation can become a reality.

Keywords: 1969 earthquake, anomalous propagation, damage, repair, direct 
costs, impacts.
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Contexto

O sismo de 28 de fevereiro de 1969 ocorre numa época em que Portugal acaba por 

passar por uma das maiores tragédias desde o terramoto de 1755 e das várias guerras em 

que esteve envolvido. Estamos a falar das Cheias de 1967 que causaram para cima das 800 

vítimas fazendo fé das pesquisas recentemente realizadas pela Comunicação Social de ago-

ra. Também ocorre após o sismo de Agadir de 1960 com cerca de 10 000 vítimas mortais. 

Dão-se os primeiros passos para desenvolver a Engenharia Sísmica como parte da Dinâmi-

ca de Estruturas. Até então os sismos eram representados por forças estáticas com um co-

eficiente sísmico que rondava os 10 a 15 % nas zonas mais sísmicas do Globo. A primeira 

Conferência Mundial de Engenharia Sísmica (WCEE), o Fórum onde se reuniam cada 4 

anos os especialistas na matéria, teve lugar em 1956, São Francisco, exactamente 50 anos 

após o grande sismo de 1906. E a primeira conferência Europeia (EAEE) anda também 

por essas datas, bem como a 1.ª Assembleia de Comissão Sismológica Europeia (ESC).

A rede sismográfica portuguesa no Continente era constituída apenas por três 

estações, sem grande resolução. Qualquer dos acontecimentos anteriores veio então 

chamar a atenção de que era necessário investir mais nesta matéria. O LNEC cons-

tituiu uma equipe de grande craveira internacional que se dedicou particularmente a 

estes assuntos tendo produzido escola que hoje em dia tem bastantes seguidores e es-

pecialistas. A Sismologia foi lentamente alterando os seus procedimentos e tem agora 

uma rede a todos os títulos de grande expressão. Os sismos que assolaram o território 

dos Açores em 1980 e 1998, permitiram dar passos importantes na modernização de 

toda esta área. O mesmo não se poderá dizer dos responsáveis e de muitos dirigentes, 

principalmente no Continente onde os sismos não se tem manifestado ultimamente, 

pois sem eles é difícil ganhar a luta da mitigação. O século XXI está já cheio de acon-

tecimentos de grande impacto por todo o Globo. Até os tsunamis, relegados apenas 

para o Pacífico até então, passaram a ter um lugar na investigação mundial.

O fim da 2ª República com a queda do regime veio facilitar e tornar mais trans-

parente os problemas existentes e a necessidade de uma actuação atempada para 

mitigar os efeitos de futuros desastres naturais, cuja previsão continua unicamente 

na mira das probabilidades.
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Introdução ao tema

O sismo de 28 de Fevereiro de 1969 ocorreu às 03h 40m 45 s (hora local) com epi-

centro no local 36º.2 N e 10º.5 W, uma profundidade focal de 20-30 km e magnitude 

Mw7.8 ou Ms7.9. O mecanismo focal foi estudado inicialmente por Makenzie (1972) 

e Fukao (1973) e, mais tarde, por muitos outros investigadores (Miranda et al., 2014). 

É a terceira maior magnitude registada em território nacional desde que há 

informação histórica, sendo o de 1755 o de maior magnitude (M8.5-9.0), ocorrido 

em estrutura geológica próxima de 1969 e o de 1941 o segundo com Mw8.1 e epi-

centro sensivelmente a meia distância entre a Ilha de Santa Maria e o Continente. 

O sismo de 1969 não foi precedido de fenómenos pré-monitórios e foi seguido por 

algumas réplicas durante aproximadamente um mês (Lopez-Arroyo et al., 1972).

A fig. 1 mostra a sismicidade desde 1900 na zona do epicentro de 1969 junto da 

fronteira de Placas Euro-Asiática e Africana (Núbia) onde se pensa que ocorreram 

as mais extensas roturas da crosta na transição oceânica/terrestre, responsável pela 

maior actividade sísmica que influencia todo o território do Continente.

O sismo libertou grande energia, equivalente ao que acontece em média uma vez 

por ano em todo o Globo, provocou um pequeno tsunami medido nos marégrafos 

do Sul e costa Oeste do Atlântico, e foi sentido praticamente em todo o território 

do Continente, Espanha, Marrocos e Ilha da Madeira. Causou danos importantes a 

Sul do Continente e na cidade de Lisboa, e também em algumas “bolsas” aqui e ali 

onde anomalias na propagação das ondas se fizeram notar. O número aproximado 

de vitimas mortais é de 28 pessoas, a maior parte em território nacional e provoca-

das por causa indirectas como pânico ou doença súbita. O número de feridos é de 

meia centena na zona de Lisboa, centena e meia no Algarve e mais 20 em Espanha e 

Marrocos. O sismo embora tendo originado um pequeno tsunami foi bem sentido 

em barcos que navegavam perto da zona epicentral, através de ondulação das águas 

que pareciam verdadeiras ondas de choque a actuar sobre os seus cascos. 

Houve muitos danos no Barlavento Algarvio com grande destruição nas zonas 

históricas de Vila do Bispo, Lagos e Portimão, e em povoações rurais do interior como 

sejam Bensafrim, Barão de São João e Barão de São Miguel e Fonte de Louzeiros. Mas 
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também em Aljezur, na Costa Oeste e na Costa Sul em Silves, Albufeira, Armação 

de Pera, Loulé, etc. sofreram alguns danos quer no parque habitacional, mas princi-

palmente no parque monumental. Neste caso, hospitais como o de Castro Marim e 

Sines foram atingidos de forma importante, bem como algumas escolas mais antigas 

e muitas igrejas. Setúbal também sofreu com o sismo, mas depois do Algarve, foi a 

Cidade de Lisboa, nas suas zonas mais antigas que maiores danos apresentaram.

As intensidades atribuídas à época atingiram valores IMM (Escala56) máximos de 

VII/VIII na ponta de Sagres, o ponto mais próximo do epicentro e certamente da falha 

que o originou, que decresciam ligeiramente quer para Norte, sendo VI em Lisboa, quer 

para o interior onde não passavam de V. Em Espanha sentiu-se o sismo em Madrid e 

todo o Sul, tal como em Marrocos. O seu grau de percepção chega aproximadamente 

até aos 1300 km do epicentro, particularmente em Bordéus, e nas Canárias (Miranda et 

al., 2014). A fig. 2 apresenta o mapa de isossistas publicado à época quer para o Conti-

nente (com desenho adaptado) mas também para Espanha e Marrocos.

fig. 1 ‑ Zona de fronteira de Placas que influencia a sismicidade do Continente 
(M>5, desde 1900) (Fonte: http://sismo1969.ipma.pt).

Fig. 1 - Collision zones between Euro-Asiatic Plate and African Plate (M>5, since 1900) 
(Source: http://sismo1969.ipma.pt).
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fig. 2 ‑ Carta de isossistas preparada por Moreira 1991 para: a) Continente; b) redesenhada 
de Moreira, 1991 por Miranda et al., 2014; c) Continente, Espanha e Marrocos.

Fig. 2 - Isoseismal map prepared by Moreira (1991): a) Mainland Portugal; b) adapted from 
Moreira, 1991 by Miranda et al., 2014; c) Mainland Portugal, Spain and Morocco.

a) b)

c)
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Existem outros estudos sobre esta matéria dos quais importa destacar Paula et al. 

(1996) e os apresentados no Workshop “Earthquakes and Tsunamis in Iberia (50Th 

Years of the 1969 Saint Vicent Earthquke, M=80”, Madrid 2019.

Dados Existentes

Este sismo, contrariamente a outros sismos mais destruidores produziu alguns 

elementos da maior importância para a compreensão do fenómeno oriundo daquela 

zona de colisão. Por um lado foi registado em estações telemétricas em Espanha e 

outros locais mais afastados. As 3 Estações sismográficas Portuguesas saturaram todas. 

Contudo, foi obtido o registo acelerométrico na Ponte sobre o Tejo, que constitui um 

elemento valiosíssimo para calibrar modelações numéricas de rotura da possível falha 

que provocou o sismo. Outros elementos disponíveis para análise do efeito do sismo 

fazem parte da enorme colecção de fotografias sobre danos ocorridos quer no Algarve 

quer noutros locais do País nomeadamente em Lisboa (fig.s 3 a e b). 

fig. 3 a ‑ Notícias sobre o sismo de 1969 através dos jornais (Fonte: República, 
28/02/1969 e Jornal do Algarve, 08/03/1969).

Fig. 3 a - News about the 1969 earthquake in the newspapers (Source: República, 28/02/1969 
and Jornal do Algarve, 08/03/1969).
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fig. 3 b ‑ Danos típicos observados no sismo de 1969 (Fontes: Marecos et al., 1970, 
Jornais nacionais e do Algarve 

Fig. 3 b - Typical damage caused by the 1969 earthquake (Sources: Marecos et al., 1970, 
National and Algarve newspapers.
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Existem também relatórios de missões técnicas que relatam os aspectos mais re-

levantes do comportamento das estruturas (Marecos et al., 1969 e 1970; Quintino, 

1970; Mendes, 1969; Trêpa, 1969; Teixeira, 1975).

O registo acelerométrico na Ponte sobre o Tejo

O sismo de 28 de Fevereiro de 1969 foi registado no maciço de ancoragem 

Norte da Ponte sobre o Tejo em Lisboa tendo produzido o registo da fig. 4, onde 

se mostra a componente E-W, em aceleração, velocidade e em deslocamento, e as 

componentes N-S e Vertical da aceleração. Mostra-se ainda o espectro de resposta 

para as três componentes de aceleração. (Nota: o registo a escuro é o original em 

“negro de fumo”, tendo recentemente sido digitalizado. O cálculo de velocidades e 

deslocamentos foi realizado com o programa “SeismoStruct” com “filtro de passa-

-banda” - https://www.seismosoft.com/seismosignal)

A Tabela I apresenta os valores máximos das acelerações, velocidades e desloca-

mentos para cada uma das componentes. Embora o maciço de amarração seja um 

elemento de enorme massa onde prendem os cabos que suspendem o tabuleiro, não 

se pode afirmar que não tenha havido alguma pequena interferência daquele no 

registo efectuado. Só estudos detalhados poderão confirmar se o registo foi conta-

minado pelo movimento da própria Ponte. 

componente Aceleração (cm/s2) Velocidade (cm/s) deslocamento (cm)

N-S 24.29 2.95 5.01

E-W 27.96 4.87 7.91

Vertical 12.80 1.55 2.11

TaBeLa i ‑ Valores máximos do registo de 1969. 
Table I - PPeak ground values for 1969 earthquake.

As frequências predominantes no espectro (fig. 4) são de 1.05, 2.5 e 5 Hz, 

aparecendo também através da análise no domínio do tempo um valor de cerca de 

0.05-0.1 Hz, que infelizmente se torna impossível confirmar devido às limitações 
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fig. 4 ‑ Registo do sismo de 28 de Fevereiro de 1969: 
a) ao longo do tempo; b) espectro de resposta para 5 % de amortecimento.

Fig. 4 - Plot obtained for the 28 February 1969 earthquake: 
a) time-history; b) response spectra for 5 % damping.

a)

b)



29

da instrumentação e dos valores dos filtros aplicados para cálculo dos espectros. De 

referir que o LNEC, encarregado do acompanhamento dos trabalhos da Ponte e 

Viadutos de Acesso Norte ((Marecos et al., 1969), tinha desenvolvido instrumen-

tação óptica para medir deslocamentos, mas que no dia do sismo estava desligada.

A duração do registo é apenas de 26 segundos mas depois de uma inspecção 

mais detalhada verifica-se que o disparo se deve ter feito devido à falta de electri-

cidade a partir das ondas S assinaladas na fig. 4, com a seta encarnada, ao segundo 

9/10 do registo. A vibração continua por mais 16 segundos. Ao fim deste tempo as 

amplitudes do sinal são ainda suficientemente grandes para que a vibração se fizesse 

sentir por mais algum tempo. Estima-se assim que a duração significativa do sismo 

na ponte do Tejo tenha sido bem superior ao minuto, aliás como muitas testemu-

nhas acentuam, referindo-se precisamente tratar-se de um sismo mais longo do que 

os que estavam habituados, comparando nomeadamente com o de 1909.

De referir que algumas amplitudes anteriores à chegada das ondas S também 

tenham sido sentidas.

Danos Observados

Os danos observados ao sul do Continente são relativamente importantes para 

as construções em alvenaria antiga de pedra ou taipa e pavimentos e coberturas 

de madeira e para os monumentos. Estes são essencialmente construções de algu-

ma volumetria, em alvenaria tradicional com paredes espessas e abóbadas pesadas. 

Alguns tinham reforços com “contrafortes” laterais, e possivelmente “esticadores” 

metálicos ou de madeira. Já para construções em betão armado, que começavam a 

dar os primeiros paços em construções contemporâneas, os efeitos foram pratica-

mente negligenciáveis, à excepção de dois ou três casos de clara falta de cuidado na 

construção. Na Cidade de Lisboa também se observam danos importantes princi-

palmente nas zonas mais elevadas de edifícios altos.

Os principais tipos de danos observados nas zonas mais afectadas podem resu-

mir-se nas seguintes categorias:
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•	 Paredes derrubadas;

•	 Colapso de coberturas;

•	 Desaprumo de paredes;

•	 Fissuração nas ligações entre paredes periféricas;

•	 Colapso de elementos salientes em locais mais elevados das construções, 

como chaminés, platibandas, ornamentos;

•	 “Deslocamento” das telhas dos telhados inclinados, etc.

A geografia dos danos no Algarve mostra problemas em muitas estruturas de 

pequeno porte e em muitos monumentos como já atrás se frisou. Nas horas que se 

seguiram ao sismo foi lançado um Inquérito às construções com mais danos. Estas 

deveriam ser desocupadas imediatamente e estabelecido critério para alojamento 

provisório para as famílias que ficaram sem lar. Tal aconteceu por exemplo em Vila 

do Bispo. Procedeu-se ao preenchimento desse Inquérito sumário que permitiu às 

autoridades fazer ainda a uma estimativa dos recursos necessários para acudir as 

populações desalojadas, principalmente as de menores recursos económicos. Este 

Inquérito ou “Ficha de Estragos” foi preenchida logo nos primeiros dias após o sis-

mo de tal maneira que na primeira semana já se conhecia com algum rigor o efeito 

do sismo sobre a população e o valor dos estragos causados (fig. 5).

A 4 de Março, a Direcção de Urbanização de Faro concluiu que no Distrito de Faro, 

167 habitações tinham que ser reconstruídas e que outras 438 tinham sofrido danos que 

podiam ser reparados. (Jesus, 2017). O Governo, que visitou a região por duas vezes na 

primeira semana, disponibilizou 40 000 Contos (à época) para atender aos casos mais 

graves e construção de tendas. As zonas mais danificadas foram as seguintes, contando a 

partir de Sines para o Sul (e rodando com sentido contrário ao dos ponteiros do relógio):

Sines (Hospital com problemas)

Aljezur

Vila do Bispo (70 % dos prédios danificados Construção de Bairro para desalojados)

Barão de São Miguel

Barão de São João

Bensafrim (abateram mais de 50 casas)

Lagos (Centro Histórico)

Portimão (Centro Histórico)
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Fonte de Louzeiros (destruição de 80% da habitação -16 casas: 1 ficou em pé)

Silves

Armação de Pera

Albufeira

Loulé

Faro 

Tavira(monumentos - Sta. Luzia; Fuseta)

Castro Marim (Hospital ficou arruínado)

A Ficha-Tipo, para além da identificação da propriedade e dos proprietários, 

continha o diagnóstico da situação, as reparações a realizar e respectivo calendário, 

e o custo das obras a executar. O tipo de reparação preconizada foi o seguinte:

•	 Introdução de escoras a apoiar paredes para evitar colapsos para a via pública;

•	 Limpeza dos estragos;

•	 Introdução de esticadores;

•	 Colocação de cinta sísmica.

fig. 5 ‑ Ficha-Tipo para avaliação de Estragos. 
Fig. 5 - Request form for damage evaluation.
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A estimativa de Custo à época foi de: ESC 1000$ /m2, com intimação de obras 

compulsivas a 30 dias. Este calendário veio a verificar-se impossível de cumprir, em 

muitos casos, por vezes por dificuldade em notificar os proprietários.
Por seu lado, os monumentos foram também inspeccionados e para todo o País 

as estatísticas apontam para os seguintes valores: 185 igrejas atingidas, das quais 20 
apresentam danos moderados a graves. O custo da intervenção, a preços do ano 
2000, cifraram-se em 50 000 euros por igreja, com um tempo de reparação de cerca 
de 30 dias (DGEMN,1999).

Na Cidade de Lisboa os danos mais frequentes são do género acima descrito 
com maior incidência nas chaminés, ornamentos, mas também algumas quedas de 
varandas, fendilhação de elementos estruturais, “empenamento” de portas e janelas, 
fendas em pavimentos, vidros e clarabóias partidas, danos em estuques rebocos e co-
berturas, desabamento de muros altos, deslocação e aluimento de terras, e até queda 
de postes e árvores. Uma importante fenda numa via pública foi também relatada.

Na Tabela II apresentam-se os principais danos ocorridos em Lisboa de acordo 
com a “fita do tempo” correspondente às chamadas do então 112 (Batalhão Sapadores 
Bombeiros) recebidos até 31 de Março. Um total de cerca de 2500 casos dos quais 
1000 dizem respeito a “chaminés” colapsadas ou que tiveram de ser apeadas por não 
oferecer segurança estrutural. Em Abril e Maio ainda vieram a aparecer mais pedidos 
de intervenção (cerca de 150 casos) provocados pelo sismo, réplicas e possivelmente 
devido às fortes chuvadas que ocorreram logo a seguir ao sismo e que provocaram 
infiltrações nas casas e deslizamentos de encostas. Alguns dos colapsos destruíram 
viaturas que se encontravam estacionadas nas artérias da Cidade. No dia 1 de Março 
a Carris não circulou nas ruas da Baixa como precaução por causa de possíveis quedas 
de material para a rua. Como se pode observar nas cartas de danos (fig. 6) a maior 
concentração ocorre na Baixa e Avenidas com construção mais antiga. 

De acordo com testemunhos de agora, em alguns prédios mais altos as prateleiras 
moveram-se das paredes onde estavam encostadas e algumas sofreram mesmo derruba-
mento obstruindo as saídas para a rua. E os candeeiros oscilaram com tal violência que 
as lâmpadas partiam ao bater nos tectos. Os monumentos e edifícios de maior porte 
também foram afectados designadamente a Igreja da Luz que apresentou fissuração im-
portante que já viria de outros sismos, Edifícios do Ministério da Marinha, Igreja do 
Loreto, Enfermarias do Hospital de São José que tiveram de ser desocupadas, etc..
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fig. 6 ‑ Distribuição de danos no Concelho de Lisboa: 
a) vista geral; b) detalhe da zona mais antiga (adaptado por J. Bonacho).

Fig. 6 - Distribution of damage in Lisbon municipality: 
a) general view; b) detail for the older part (adapted by J. Bonacho).
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Com o passar dos anos muitos edifícios sofreram assentamentos vários depen-
dendo do tipo de solo onde se situavam e vieram a apresentar fissuração nos andares 
mais altos na forma de fissuração dos rebocos de tipo “estrelado”. 

Mesmo em zonas afastadas como é o caso da Cidade da Guarda, provavelmente 

o sismo causou pequenos “distúrbios” estruturais/não-estruturais que só muitos 

anos mais tarde puderam vir a ser atribuídos à vibração do sismo de 1969.

O país ficou sem electricidade por algum tempo por disparo nas sub-estações 

eléctricas, que levaram minutos a 1 hora para voltarem a ser postos em funcio-

namento. A rede telefónica foi também interrompida, essencialmente devido ao 

elevado tráfego de chamadas.

TaBeLa ii – Principais danos ocorridos na Cidade de Lisboa por tipologia.
Table II - Main damage in Lisbon by type.

freguesias
portas,
janelas,

claraboias
fendas chaminés Artísticos estuques

rebocos
danos

estruturas Total

S. Francisco Xavier   1 1       2

S. João Deus 1 2 3     2 8

S. Vicente Fora   24 20   2 9 55

Sé   12 19 1   5 37

S. José   19 25 2 8 9 63

Santos-o-Velho   47 63 2 6 18 136

S. Nicolau   22 47 2 9 2 82

S. Justa 2 24 27 5 4 11 73

S. Mamede   18 24   2 5 49

S. Isabel   7 4   1 1 13

S. Condestável   24 25 1 6 9 65

S. Domingos de Benfica   12 6   2   20

N.S. Pena 2 30 22 2 5 10 71

S. Jorge Arroios 1 79 73 4 15 10 182

Alvalade   4 5     2 11

Charneca 1 2         3

N.S. Graça   51 42   7 8 108

S. Paulo 1 21 45 3 4 7 81

S. Engrácia   8 8 1 2 6 25

S. Sebast. Pedr.   12 11   1 4 28
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freguesias
portas,
janelas,

claraboias
fendas chaminés Artísticos estuques

rebocos
danos

estruturas Total

Beato   18 9   6 7 40

Alto de Pina 2 5 4       11

S. Estevão 1 15 14 2 2 9 43

N.S. Mártires   4 12 4 3 1 24

S. Tiago   10 6   1 2 19

Campolide   12 6   1 10 29

Alcântara   16 21 3 7 5 52

Penha de França   37 35 1 9 9 91

Castelo 1 8 6   1 7 23

Socorro   22 15 1 5 3 46

S. João 1 26 27 1 10 4 69

S. Maria Olivais   11 1     2 14

Lumiar   8 3     2 13

Coração de Jesus   18 17 6 5 3 49

S. Miguel   28 10   4 14 56

Anjos 2 30 58 2 18 18 128

Mercês   20 41   6 10 77

N.S. Fátima 3 22 47   3 14 89

Ajuda   16 6 2 4 9 37

Ameixoeira   1 1 1   1 4

Encarnação   21 31 2 9 7 70

C. Grande   7 3     3 13

S. João Brito   2 4   2 4 12

Marvila 1 8 8   4 14 35

Sacramento   10 9 2 2 1 24

S. Catarina   35 42 3 2 5 87

Madalena   7 6   1   14

Lapa   21 34   3 14 72

Carnide   4       1 5

Benfica   11 7   1 5 24

Prazeres   6 11 1 2 5 25

S. Cristovão e S. Lourenço   6 16 1 3 7 33

S. Maria Belém   9 6   1 2 18

Totais 19 893 986 55 189 316 2458
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A fig. 7 apresenta um estrato do Diário do Governo onde se estabelecem as princi-

pais acções a desenvolver para a reconstrução, aspectos jurídicos, custos envolvidos, etc.
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Alguns exemplos de como interpretar os acontecimentos de 1969 

Quando se olha com mais pormenor o que aconteceu em 28 de fevereiro de 

1969, verifica-se que existe um espólio de grande interesse para a Sismologia, Enge-

nharia Sísmica e Cultura em Portugal à época, que importa conhecer e detalhar com 

mais profundidade. Os instrumentos que dispomos hoje em dia permitem-nos ir 

bem mais longe do que se foi em 1969, podendo compreender melhor o fenómeno 

e perceber que no caso de uma repetição de um fenómeno na mesma zona sismo-

fig. 7 ‑ Decreto sobre ações na sequência do 
sismo de 1969.

Fig. 7 - Decree on the actions in the wake of 
the 1969 earthquake.
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-tectónica mas de maior impacto como tudo indica que seja provável dentro de uma 

a duas gerações, estarmos mais bem preparados a todos os níveis para podermos 

responder à altura que tal evento exige.

Os principais elementos que continuam a constituir valioso espólio para estudo, 

para além dos registos atrás mencionados bem como os das redes internacionais que 

não saturaram, é um enorme conjunto de fotografias tiradas por ocasião do sismo, 

muitas publicadas nos jornais nacionais e locais, (fig.s 3 a e b) e que se encontram 

em Arquivos Nacionais e Municipais, Fichas de Estragos, relatos, Actas de reuniões 

das Câmaras afectadas, disposições normativas publicadas em Diário do Governo 

(fig. 7), etc. Pretende-se que venha a fazer parte deste espólio toda a informação que 

neste momento se pretende coligir a partir de relatos testemunhais de quem viveu 

o sismo (http://sismo1969.ipma.pt). Através de uma pequena amostra já analisada, 

existem numerosos casos na zona de Lisboa em que se sentiu o tilintar de copos nos 

louceiros dos andares mais elevados bem como a queda de objectos em prateleiras 

altas não presas às paredes.

Vamos neste trabalho referir três a quatro tópicos da maior importância para 

mudar o paradigma do que temos feito nestes últimos 50 anos.

1. Qual a acção sísmica a que deve ter estado sujeito o território Nacional com 

este sismo? Em Lisboa a Estação acelerométrica registou 30 cm/s2 e um espectro 

rico em baixa frequência (1 Hz) e em alta frequência de 2.5 e 5 Hz. Curvas de 

atenuação retiradas de magnitude M<6 indicam que em Sagres deveríamos ter 

para o sismo de 1969 cerca de 100 cm/s2 para solo rochoso. Este valor deverá ser 

confrontado com valores de estudos de “problema inverso” em que se procura 

calcular a acção sísmica que actua na fundação e que produz determinados estra-

gos. É o caso do Farol de São Vicente, uma estrutura de alvenaria de pedra bem 

aparelhada que sofreu alguma fissuração e principalmente a cuba onde apoia o 

aparelho da óptica que se encontra no topo do Farol. Esta cuba continha mer-

cúrio que derramou em alguma quantidade obrigando à alteração de funciona-

mento temporário do Farol. Outro caso interessante e simples de calcular refere 

os danos observados no Posto da PVT em Lagos que era constituído por uma 

coluna de betão armado de secção cilíndrica suportando uma placa em disco de 

cobertura. Esta estrutura sofreu rotura na base tendo a coluna ficado inclinada. 

http://sismo1969.ipma.pt
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2. Ermida de Guadalupe - Esta é uma igreja situada na Estrada Nacional 125 junto 

à Vila da Raposeira, Vila do Bispo. É uma construção do Séc XIV (Estêvão, 

2018) construída sobre solo rochoso que resistiu parcialmente ao terramoto de 

1755 e de novo ao sismo de 1969 sem grandes vestígios de danos, embora tenha 

sido objecto de obras de restauro em 1928 e depois do sismo de 1969. Trata-se 

de uma estrutura de relativo pequeno porte, dotada de contrafortes e um tecto 

de madeira.

3. Abertura de paredes para fora do seu plano com a fissuração vertical junto aos 

cantos. Este tipo de dano, observada de forma corrente em Lagos e Portimão foi 

muito comum na cidade da Horta aquando do sismo de 9 de Julho de 1998. A 

partir dos valores de observações feitas então com outras estruturas atribuiu-se 

uma aceleração de 150 cm/s2 (Oliveira, 2008) para causar estes efeitos. Estas 

construções tiveram de ser escoradas com pranchas de madeira para protecção 

de possíveis colapsos.

4. Em Lisboa, os elementos mais interessantes de observar para proceder ao estudo 

do problema inverso são as chaminés dos edifícios antigos. Estas servem para 

ventilação e tiragem de fumos de fogões de sala e chaminés de cozinha. Há 

tubagem ligada à estrutura até à cobertura ficando depois a chaminé saliente 

uns metros para permitir lançar os fumos até maior altura e não poluir tanto o 

ambiente. Estas estruturas são feitas em tijolo burro e/ou refractário com diâ-

metros de 20/30 cm, revestidos (Biblioteca de Instrução Profissional). Importa 

agora conhecer a acção sísmica capaz de produzir os danos observados nestes 

elementos não estruturais.

Um exemplo retirado de uma tese de Mestrado sobre edifícios de Placa dos 

anos 1950 (Correia, 2018), mostra que para um edifício de 6 andares com 

frequências medidas para ruido ambiente de 3.3 a 6 Hz, uma acção semelhante 

à registada na Ponte sobre o Tejo, produz acelerações absolutas máximas como 

indicado na Tabela IV, ou por outras palavras, aumentos de cerca de 2.5 a 3.0 

vezes. Contudo, a fazer fé em estudos no Faial aquando do sismo de 1998 (Oli-

veira, 2008), são precisas acelerações de 200 cm/s2 para derrubar este tipo de 

chaminé, pelo que com os valores colhidos na Ponte ainda estamos aquém dos 

fenómenos ocorridos de forma generalizada em Lisboa. Estes números são cor-
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roborados por estudos em mesa sísmica sobre prateleiras sujeitas a acelerações na 

base. De acordo com Candeias et al. (2017) o valor necessário aplicar na base de 

prateleiras para estas se começarem a mover anda pelos 120 cm/s2.

componente cm/s2 Rácio Topo/Base

Longitudinal 76 2.5

Transversal 87 2.9

Vertical 21 0.7

TaBeLa iii ‑ Acelerações máximas obtidas por cálculo analítico no topo de um edifício de 6 pisos.
Table III - Maximum acceleration obtained by mathematical model at the top of a 

six-storey building.

5. Um exemplo que ilustra o efeito de sítio/topográfico associado à propagação. 

Todas as aldeias que sofreram grandes danos na zona algarvia fora dos núcleos 

históricos (Vila do Bispo, Bensafrim, etc., encontram-se alinhadas segundo a 

transição de terrenos de argilas vermelhas do Jurássico para os xistos carbo-

níferos da Serra, numa faixa geológica relativamente estreita mas muito bem 

definida (fig. 8a). (Elipse a amarelo-zonas rurais afectadas).

Esta transição geológica e topográfica deverá ser estudada com especial cui-

dado já que situações similares foram observadas aquando do sismo de Amatrice 

em Itália (Miano, 2019) em que muitas aglomerações rurais foram destruídas 

(fig. 8 b).

Os efeitos dos solos brandos na ampliação das ondas sísmicas também são mui-

to claros como ocorreu em todos as bolsas de solos aluvionares, vidé Aljezur, Por-

timão e Castro Marim. Falando agora de Lisboa é importante verificar a variedade 

de efeitos observados sobre os chamados elementos não-estruturais. Através dos 

inúmeros relatos individuais que foi possível ir conhecendo, para além dos estra-

gos já atrás apontados e que corresponderam à chamada de bombeiros para apear 

chaminés ou escorar paredes que ameaçavam ruir, foi possível compreender o efeito 

das vibrações em andares mais elevados com o movimento de objectos, o tombar de 

prateleiras carregadas de bibelôs ou objectos mais pesados caídos de pontos elevados 

e cuja queda obstruíram passagens para os locais de acesso à rua. 
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Não tendo ainda havido tempo para analisar o inquérito lançado a propósito 

dos 50 anos do sismo de 1969 (http://sismo1969.ipma.pt), e que pelas primeiras 

indicações está cheio de notícias de extremo interesse, muita gente deu conta da 

longa duração das vibrações, maior que noutros sismos sentidos, de um ruído de 

objectos tilintando nos armários da cozinha e de ruído próprio da propagação das 

ondas. Houve até testemunhas que observaram à noite sem luar um clarão no céu, 

que é preciso distinguir do temporal que se fez sentir na mesma altura.

O sismo tal como nos tem sido apresentado mostra algumas incongruências 

que importa esclarecer. Uma tem a ver com a distribuição de isossistas ao longo 

do território do continente, em que as intensidades pouco diminuem com o afas-

fig. 8 ‑ Localização das zonas rurais mais atingidas polo sismo, na transiçãoJurássico-Triássico (a); 
Situação em Amatrice (b) (Fonte: a) Ramos et al., 2015; b) Miano et al., 2019).

Fig. 8 - Location of rural villages most affected by the earthquake in the Jurassic-Triassic transition (a); 
Situation in Amatrice (b (Source: a) Ramos et al., 2015; b) Miano et al., 2019).

a

b1 b2
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tamento para norte, principalmente numa zona mais próxima da costa. Também 

o acréscimo de intensidades na zona Oeste do país trás algumas incongruências 

que urge esclarecer. Contrariamente a este fenómeno, estudos recentes sobre ate-

nuações medidas em estações da Rede Sísmica Nacional (Marreiros et al., 2019), 

mostram que os valores máximos de aceleração ou velocidade atenuam mais for-

temente com a distância no percurso para Norte. 

Algumas Simulações numéricas

Para tentar simular o efeito do sismo de 1969 no Continente vários investiga-

dores desenvolveram estudos em que comparam os efeitos gerados em terra por si-

mulação da rotura da falha. Uma vez calibrada a simulação poder-se-iam extrapolar 

os resultados para outros sismos possíveis de ocorrer na zona de colisão das Placas.

O sismo de 1969, de acordo com a sismicidade histórica, terá um período de 

retorno por volta dos 500 anos. Sismos como o de 1755 com uma magnitude 

M8.5-M9.0 terá um período de retorno maior. Mas a repetição de um sismo como 

o de 1969 (M8.0) mas com epicentro mais próximo do Continente irá produzir 

efeitos muito mais perversos, atingindo uma área bem mais alargada do que a que 

vemos agora.

Nas fig. 9 mostram-se os resultados das simulações efectuadas para todo o 

Continente (Bonacho et al., 2019) e comparação com os dados de intensidade 

atribuídos (Moreira 1991). Como se pode observar, a comparação mostra gran-

des diferenças que é preciso entender para melhor poder estimar os efeitos de ou-

tros eventos. Essencialmente a propagação das ondas é anisotrópica e os efeitos de 

sítio/topográficos alteram muito a forma “suave” que os simuladores, mesmo con-

tendo uma primeira influência dos solos não conseguem prever, nem em Portugal 

nem noutro lado qualquer do Mundo.

Na fig. 10 a comparação é feita apenas para o registo da Ponte sobre o Tejo. Em-

bora a chegada das principais ondas esteja presente na simulação (Pro et al., 2019) 

as altas frequências não são reprodutíveis.
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fig. 9 ‑ Comparação de intensidades IMM: a) observadas em 1969 e b) geradas em Simulador 
(desenvolvido por J. Bonacho).

Fig. 9 - Comparison of intensities observed (a) and simulated (b) (developed by J. Bonacho).

fig. 10 ‑ Comparação de registos na Ponte sobre o Tejo para a componente E-W: 
a) simulado; b) observado (Fonte (Pro et al., 2019).

Fig.10 - Comparison of plots recorded on Tagus Bridge: a) simulated; b) observed (Fonte Pro et al., 2019).

a)

b)

a) b)
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Considerações finais

O presente trabalho passa em revista muitos dos dados existentes para estudar 
o sismo de 28 de fevereiro de 1969, que se crê poder contribuir para um melhor 
conhecimento da acção sísmica que pode vir a ser gerada por evento semelhante ou 
maior. Dos dados apresentados pode concluir-se que há muito para esclarecer sobre 
o que efectivamente aconteceu naquela noite, quer sobre a acção que atravessou 
a Ibéria e Norte de África, com especial atenção para as cidades e povoações mais 
atingidas, quer sobre a vulnerabilidade do parque existente na altura, tanto o habi-
tacional como o monumental. Esses serão dados fundamentais para poder inferir 
sobre novos eventos que venham a ocorrer. O Inquérito que foi lançado a propósito 
dos 50 anos do sismo pretende conhecer melhor o que se passou e a forma como as 
populações reagiram a este embate. Interessa também analisar o facto de uma gran-
de percentagem das mortes ocorridas terem sido provocadas por pânico, AVC, etc., 
e não por impactos derivados da queda de elementos estruturais e não-estruturais. 

De acentuar que desde 1969 houve grandes avanços tecnológicos a nível das ciên-
cias de base, Geologia, Geofísica, Engenharia Sísmica como das ciências aplicadas, a 
Construção, a nova Regulamentação, Materiais, Tecnologias, e bem assim as ciências 
ligadas à Sociologia Comportamental, à Gestão em tempo de crise e ao Planeamento 
do Território. Estamos agora muito mais bem apetrechados mas, infelizmente, o mes-
mo não se poderá dizer das casas onde habitamos e das redes que nos “alimentam”, 
que hoje em dia apresentam enormes fragilidades relativamente aos sismos. 

Em resumo poderá acrescentar-se ainda que:
•	 Conhecer melhor 1969 é indispensável para percebermos onde estamos e o 

que pode acontecer com a sua repetição ou a repetição de um outro sismo 
mais agressivo;

•	 Há necessidade de colaboração entre os diversos Grupos de Investigação e 
Sectores da Administração, para que o conhecimento não seja visto como 
uma competição mas sim como uma entre-ajuda de mais valias;

•	 É indispensável possuir um “Livro Branco” sobre o assunto para que quando 

chegar o dia (?) não estejamos à procura de responsáveis e passemos imediata-

mente ao socorro e à reconstrução com tudo aquilo que essa logística obriga;
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•	 Deveremos praticar “build back better”, como preconiza a plataforma Sen-

dai 2020-2030;

•	 É necessário mudar o paradigma da Engenharia Sísmica que desde 1969 

propunha que o grande objectivo para a construção era evitar vítimas. Cada 

vez mais se tem visto a nível Mundial que este desiderato não é suficien-

te. Importa também que o projecto das construções (novas e reabilitadas) 

traga a certeza de que para além de evitar a perda de vidas, a Ciência e a 

Tecnologia deverão garantir a possibilidade de ocupação imediata das casas 

após um evento.
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Introdução

Ao longo dos últimos anos têm ocorrido sismos de magnitude moderada/

elevada que resultaram num número elevado de vítimas e danos no património 

construído. Estes eventos representam para a comunidade técnica e científica 

uma fonte de informação relevante para a identificação das principais deficiên-

cias, para que possam ser corrigidas. Sismos recentes como os de Sichuan (Re-

pública Popular da China) em 2008, o de Áquila (Itália) em 2009, o de Porto 

Príncipe (Haiti) em 2010, o de Lorca (Espanha) em 2011, o de Gorkha (Nepal) 

em 2015, na zona central de Itália em 2016 e em Puebla (México) em 2017 

têm demonstrado que alguns edifícios de betão armado possuem uma elevada 

vulnerabilidade face a ações sísmicas (Vicente et al. 2012, Romão et al. 2013, 

Varum et al. 2017).

O comportamento das estruturas de betão armado é influenciado pelas caracte-

rísticas de resistência e rigidez dos seus elementos estruturais. A resistência estrutu-

ral é proporcionada pela resistência de cada um dos elementos e pelo modo como 

Abstract: During the last years, in recent earthquakes several buildings have 

experienced important damages. Through the post-earthquake field 

surveys, it was possible to associate the damages observed to cons-

tructive and design/detailing solutions different from the current 

codes’ recommendations that contain the highest demands in which 

the seismic action is considered. Throughout this chapter, the main 

shortcomings concerning the major damages observed in reinforced 

concrete structures over the last years will be presented. Special 

attention will be given to the damages related to the masonry infill 

walls’ presence and to shear failure mechanisms. 

Keywords: Recent earthquakes, reinforced concrete structures, masonry infill 

walls, post-earthquake damages observation, codes.
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estes interagem entre si. Sendo os edifícios estruturas de elevado grau de hiperes-

taticidade, a sua resposta irá ser controlada pela capacidade de redistribuição dos 

esforços que resultam do esgotamento da capacidade resistente nas zonas críticas e 

pela possibilidade ou não de estas mesmas zonas estarem aptas a deformar-se após 

esse esgotamento. A deficiente capacidade resistente ou incapacidade dos elementos 

estruturais face à ação sísmica que é muitas vezes superior ao valor que normal-

mente é tido em conta no projeto origina esforços de corte superiores à capacidade 

resistente dos mesmos.

As estruturas devem ser dimensionadas para ações sísmicas definidas nos 

regulamentos e possuir igualmente rigidez e massas equilibradas e ductilidade 

entre os elementos, ligações e apoios. De igual modo, o contributo das paredes 

de enchimento em termos de rigidez e resistência deve ser tido em conta uma 

vez que estes elementos, frequentemente designados “não-estruturais”, têm de-

sempenhado um papel muito importante na resposta sísmica das estruturas de 

betão armado.

Ao longo do presente manuscrito serão apresentadas as causas mais frequentes 

de dano severo e/ou colapso de edifícios de betão armado e pré-fabricados quando 

sujeitos a uma ação sísmica.

Comportamento dos edifícios de betão armado

Generalidades

O Eurocódigo 8 classifica os elementos de um edifício como estruturais 

ou não estruturais. Relativamente aos elementos estruturais, estes são subdi-

vididos em membros primários (SP) e membros secundários (SS). São con-

siderados membros primários os membros que fazem parte integrante do sis-

tema resistente às ações sísmicas, considerados na análise para a situação de 

dimensionamento sísmico e totalmente dimensionados e pormenorizados de 
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acordo com o recomendado pelo Eurocódigo 8. Por sua vez, são considerados 

membros secundários os membros que não são considerados no sistema resis-

tente às ações sísmicas e aqueles cuja rigidez e resistência face a estas ações é 

desprezada. Estes membros não são obrigados a respeitar as regras preconizadas 

no Eurocódigo 8, mas são dimensionadas e pormenorizadas para suportar as 

ações gravíticas quando a estrutura é sujeita a deslocamentos causados por ações 

sísmicas. São considerados elementos não estruturais (NS) os elementos rela-

tivos à arquitetura, mecânica ou elétricos que, devido à ausência de resistência 

ou com pormenorização de ligação à estrutura pobre, não são consideradas no 

dimensionamento sísmico. Exemplos deste tipo de elementos NS são as paredes 

de alvenaria de enchimento.

Durante os últimos grandes sismos por todo o mundo, têm-se observado dife-

rentes tipos de danos nas estruturas de betão armado, sendo os mais representativos:

1) Danos associados ao inadequado dimensionamento, pormenorização e exe-

cução armaduras transversais tendo em conta a ductilidade exigida;

2) Danos associados às ligações, ancoragens, amarrações e escorregamento de 

armaduras;

3) Danos associados a insuficiente capacidade resistente em flexão e corte;

4) Danos associados a capacidade resistente ao corte dos nós viga-pilar;

5) Mecanismo viga forte – pilar fraco;

6) Mecanismo de pilar curto;

7) Danos associados a irregularidades estruturais (em planta e em altura, tais 

como torsão e mecanismo de piso flexível)

8) Danos associados ao “pounding”;

9) Danos nos elementos estruturais secundários 

10) Danos nos elementos não estruturais

Da listagem de danos acima apresentada é visível que os oito primeiros 

tipos de danos se referem a danos em membros primários (SP), o nono a 

elementos secundários (SS) e décimo a elementos não estruturais (NS). De 

seguida, serão apresentados exemplos de cada uma das tipologias de erro aqui 

apresentadas e as principais conclusões extraídas de missões de reconhecimen-

to de danos pós-sismo.
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Danos associados ao inadequado dimensionamento, pormenorização e 

execução armaduras transversais

A filosofia por trás do confinamento é hoje em dia mais simples e conhecida 

por toda a comunidade. O betão quando comprimido, esmaga de uma maneira 

frágil perpendicular à direção principal de compressão. O confinamento desta re-

gião do betão através de estribos impede ou pelo menos adia o seu destacamento. 

A resistência e ductilidade do betão é melhorada consideravelmente. O efeito do 

confinamento depende do diâmetro do estribo, do seu espaçamento entre estribos, 

das armaduras longitudinais, da qualidade do aço e da forma da secção transversal 

dos estribos.

Este princípio simples não foi totalmente entendível até poucas décadas atrás, 

e, ainda nos dias de hoje, ainda não foi aplicado em todos os dimensionamentos. 

Assim sendo, existe um elevado número de edifícios com esta deficiência no par-

que habitacional.

A execução da dobragem dos estribos de acordo com o preconizado nos regu-

lamentos como o Eurocódigo 8 (dobragem a 90º) é muitas vezes esquecida, resul-

tando numa maior ineficácia dos estribos dando-se a rotura do estribo durante uma 

ação sísmica.

Alguns desses edifícios são relativos a décadas recentes como demonstrado na 

fot. 1, onde são apresentados danos pós-sismo em pilares de betão armado devido a 

armadura transversal inadequada.

Na zona da rótula plástica dos pilares, o núcleo de betão deve ser confinado ade-

quadamente para prevenir degradação da resistência ao corte e flexão destes pilares. 

Esta necessidade de confinamento é maior quando o pilar é sujeito a níveis elevados 

de esforço axial e de corte. Durante um sismo, a rotura das vigas e das ligações viga-

-pilar são normalmente associadas ao uso inadequado de armaduras transversais 

para a resistência ao corte e confinamento. Estas roturas observadas nas vigas são 

normalmente ao nível local e não resultam necessariamente no colapso do edifício. 

Um problema estrutural vulgarmente observado nos edifícios é o uso inadequado 

de armaduras transversais na zona das rótulas plásticas nas vigas.
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Danos associados às ligações, ancoragens, amarrações e escorregamento de armaduras

Quando desenvolvidos de forma eficaz, a ligação permite ao betão e às ar-

maduras formar uma estrutura compósito. Assim, a realização de uma correta 

e adequada ligação é o principal objetivo na pormenorização de armaduras de 

componentes estruturais. A ligação é ainda mais importante em situações de 

carregamentos dinâmicos e quando são utilizadas armaduras constituídas por 

varões lisos. A ligação é realizada por fricção, efeito de clivagem de pequenas 

fot. 1 ‑ Exemplo de danos pós-sismo em pilares de betão armado: a) Pilares sem armadura 
transversal b) Pilares com armadura transversal inadequada; c) Pilares de edifício industrial 

danificados na sua base por deficiente execução de estribos; d) Pormenor de execução.
Photo 1 - Example of post-earthquake damages in reinforced concrete columns: a) columns 
without transverse reinforcement; b) Columns with inadequate transverse reinforcement and 
poor detailing; c) Precast structure with damage columns due to inadequate quantity and/or 

detailing of the stirrups and hoops; d) detail of the stirrups.

c) Sismo de Emília-Romanha (Itália) em 2012. d) Sismo de Emília-Romanha (Itália) em 2012.

a) Sismo de Kobe (Japão) em 1995. b) Sismo de Kobe (Japão) em 1995.
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partículas de areia deslocadas entre o varão e o betão envolvente, e com tensões 

de rolamento contra a face dos estribos. É importante entender que quando 

o varão é solicitado pela expulsão do betão tem tendência a arrastar o betão 

envolvente, desenvolvendo as chamadas tensões circunferenciais. Se a área do 

betão que circunda o varão é reduzida, o destacamento do betão é um modo de 

rotura comum.

Se seguida são apresentadas algumas das regras básicas na pormenorização de 

ancoragem e amarrações de armaduras:

a) Amarrações e ancoragens em localizações onde é expectável que ocorra fis-

suração do betão envolvente (região das rótulas plásticas) deve ser evitado;

b) Betão com ancoragens e amarrações embebidas deve ser bem confinado pre-

venindo que o betão expulso;

c) Compressão na direção perpendicular à amarração tem um efeito benéfico e 

previne igualmente a expulsão do betão;

d) Quando são adotados diâmetros de armadura superiores, é muito difícil 

garantir o comprimento de ancoragem exigido porque a força no varão au-

menta proporcionalmente ao quadrado do diâmetro e a força de ligação é 

linearmente proporcional ao diâmetro do varão.

Os exemplos apresentados na fot. 2 são danos observados após o sismo de Áqui-

la (Itália) em 2009, devido a amarrações inadequadas e/ou devido ao uso de arma-

dura lisas e erros de dobragem de estribos.

fot. 2 ‑ Exemplo de danos pós-sismo em pilares de betão armado (2009): 
a) Amarração e espaçamento inadequado e uso de armaduras lisas; b) deficiente dobragem 

dos estribos e espaçamento inadequado; c) deficiente dobragem dos estribos.
Photo 2 - Example of post-earthquake damages in reinforced concrete columns (2009): 

a) inadequate bond and spacing of bars and use of smooth plain bars; b) Inadequate lap-splice 
and lack of stirrups; and c) poor detailing of stirrups.

a) b) c)
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Durante os últimos anos foram realizados alguns estudos experimentais relati-

vos à avaliação e reforço de estruturas de betão armado existentes (dimensionadas de 

acordo com os regulamentos prévios à década de 70). A maioria destes estudos eram 

relativos a armaduras nervuradas. No entanto, foram realizados alguns com recurso 

a armaduras lisas que permitiram avaliar o seu efeito na resposta sísmica de pilares 

de betão armado. As principais conclusões extraídas destes estudos afirmam que a 

capacidade resistente dos elementos construídos com armaduras lisas é inferior, ob-

servando-se uma maior degradação da ligação ao longo das armaduras longitudinais 

viola significativamente a teoria das secções planas. A performance observada nestes 

ensaios experimentais por estes elementos de betão armado foi na sua maioria do-

minado por flexão e posterior degradação da sua resistência e verificou-se através da 

medição das extensões das armaduras transversais que estas eram bastante inferiores 

às extensões de cedência do aço. O que sugere que a abordagem do regulamento e 

o procedimento a adotar nos métodos de avaliação da segurança sísmica para a re-

sistência ao corte sobrestima significativamente a capacidade resistente ao corte dos 

elementos de betão armado (quando executados com armaduras lisas).

Danos associados a insuficiente capacidade resistente em flexão e corte

O dimensionamento para as ações gravíticas e ações do vento resultam normal-

mente no dimensionamento de resistência ao corte significativamente inferiores 

comparativamente às forças que podem ser desenvolvidas no pilar durante uma 

ação sísmica. Além disso, os recentes procedimentos de dimensionamento sísmico 

de estruturas confiam na sua ductilidade. Assim sendo, os estados limite de corte 

devem ser evitados em estruturas sismicamente resistentes. Para isso, a exigência de 

corte deve ser limitada ou a capacidade resistente ao corte deve ser melhorada.

As exigências de corte são melhor controladas através de processos de dimensio-

namento de acordo com a abordagem capacity design. Desde a introdução do capacity 

design, muitos projetistas ainda não adotam esta estratégia e consequentemente existe 

um número elevado de estruturas com deficiente capacidade resistente ao corte. Con-
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sequentemente, um dos modos de rotura mais comuns e observados durante os últi-

mos sismos é a rotura por corte. Os projetistas usaram fatores globais de redução das 

forças sísmicas que afetam de igual modo as forças de flexão (comportamento dúctil) e 

de corte (comportamento frágil). Consequentemente, a capacidade resistente ao corte 

é atingida antes da cedência iniciar, e assim sendo, a dissipação da energia é impedida.

Para melhorar a capacidade resistente ao corte devem ser adotadas as seguintes 

estratégias: a) definição da quantidade apropriada dos estribos e respetiva porme-

norização para melhorar o mecanismo de biela; b) uso de estribos suficientes para 

assegurar a integridade do betão e melhorar o mecanismo de interligação do agre-

gado; c) evitar a combinação de corte com tração; d) utilização de betão de melhor 

qualidade; e e) uso de armaduras diagonais para evitar rotura por corte/deslizamen-

to em elementos profundos.

O problema da resistência ao corte e de confinamento é vulgarmente mais se-

vero nos pilares de canto, especialmente se o edifício possui uma excentricidade 

significativa entre o centro de massa e o seu centro de rigidez. Os pilares de canto 

devem possuir maior grau de confinamento. Na fot. 3 são apresentados exemplos 

de danos pós-sismo observados em pilares em Áquila (Itália).

fot. 3 ‑ Exemplo de danos pós-sismo em pilares de betão armado (2009): a) Armadura transversal 
insuficiente e armadura longitudinal em apenas duas faces; b) Espaçamento entre estribos excessivo.

Photo 3 - Example of post-earthquake damages in reinforced concrete columns (2009): a) insufficient 
amount of transverse reinforcement, and longitudinal reinforcement only in two column faces; and 

b) excessive distance between longitudinal bars in two faces of the columns.

a) b)
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Um dimensionamento apropriado das armaduras pode ser chave na resposta 

sísmica de uma estrutura de betão armado. Deste modo, para regiões com risco 

sísmico moderado/elevado é necessário reforçar os membros estruturais de betão de 

forma adequada. O dimensionamento sísmico nos dias de hoje confia no compor-

tamento dúctil dos elementos flexíveis, vigas e pilares. O comportamento de flexão 

pode ser tornado dúctil se forem cumpridas algumas regras básicas. O objetivo dos 

projetistas é prevenir o esmagamento frágil do betão em compressão previamente à 

fase onde ocorre uma cedência importante nas armaduras em tração. Isto pode ser 

conseguido se a exigência na zona de compressão é reduzida e/ou a capacidade desta 

zona é melhorada. Com este propósito, uma estratégia pode ser: a) limitar os carre-

gamentos axiais de compressão ou aumentar a área da secção transversal; b) limitar 

a área da armadura de tração. A força nestas armaduras deve ser equilibrada com a 

força de compressão (e as forças axiais externas). A maioria da área das armaduras 

de tração e as extensões superiores de cedência devem ocorrer quando ocorrerem 

maiores exigências nas zonas de compressão; c) a zona capacidade em compressão 

deve ser melhorada através do uso de betão de melhor qualidade, armaduras de 

compressão e com confinamento adequado. Tradicionalmente o maior foco dos 

projetistas era relativo à resistência e raramente com a ductilidade, pelo que alguns 

destes princípios não foram devidamente entendidos e aplicados. Devido a isto, 

algumas roturas frágeis foram observadas em elementos sujeitos a flexão (em parti-

cular edifícios antigos).

Danos associados à capacidade resistente ao corte dos nós viga-pilar

As ligações viga-pilar podem sofrer perda significativa de rigidez devido a resis-

tência ao corte insuficiente e deficiente ancoragem das armaduras. Ambos os tipos 

de rotura são relacionados com o uso inadequado de armaduras transversais na liga-

ção e à pormenorização imprópria da ancoragem das armaduras principais na liga-

ção ou passando através da ligação. O colapso ou o dano extenso observado em edi-

fícios devido à escassez de boas ligações é comum durante a ocorrência de um sismo. 
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A fot. 4 apresenta exemplos de ligações viga-pilar com armadura transversal insufi-

ciente (inexistente na maioria dos casos), resultando no colapso do edifício durante 

o sismo de Áquila (Itália) em 2009.

fot. 4 ‑ Exemplo de danos pós-sismo em ligações viga-pilares de betão armado (2009): 
a) Ausência de armadura transversal; b) Escorregamento de armaduras e ancoragem de 

armaduras inadequada.
Photo 4 - Example of post-earthquake damages in reinforced concrete beam-column joints (2009): 

a) Absence of joint transverse reinforcement; and b) inadequate anchorage of the beam longitu-
dinal bars and shear failure of joints.

a) b)

Danos associados ao mecanismo viga forte – pilar fraco

Os atuais regulamentos incluem procedimentos de dimensionamento de estruturas 

com uma performance melhorada face a um sismo e que são económicas para constru-

ção e para reparação após um evento sísmico. Com o objetivo de criar um mecanismo 

de dissipação de energia, a hierarquia definida para o desenvolvimento das rótulas plásti-

cas deve ser definida na fase de projeto. É reconhecido que a localização mais vulnerável 

para a ocorrência de rótulas plásticas em estruturas porticadas de betão armado são as 

extremidades das vigas. Assim, os atuais regulamentos recomendam para se conseguir 

estruturas porticadas dúcteis e para assegurar ações inelásticas nas vigas, através da loca-

lização do dano e controlo do drift, de preferência para o mecanismo de viga fraca-pilar 

forte. Portanto, a resistência dos pilares em cada nó deve ser superior do que a resistência 
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das vigas. As estruturas porticadas de betão armado existente foram dimensionadas sem 

ter este conceito presente, uma vez que foram construídas anteriormente aos atuais regu-

lamentos. Além disso, e ainda hoje, é muitas vezes difícil adotar algumas das prescrições 

dos regulamentos devido às exigências arquitetónicas.

Durante os últimos sismos, muitas estruturas de betão armado colapsaram ou 

foram extensivamente danificadas devido ao desenvolvimento do mecanismo de 

viga forte – pilar fraco, confirmando a importância da prescrição dos atuais regu-

lamentos. A fot. 5 apresenta exemplos de edifícios com danos estruturais extensos 

durante os sismos de Áquila (Itália) em 2009 e de Kobe (Japão) em 1995, onde o 

mecanismo de viga forte-pilar fraco fica evidente.

fot. 5 ‑ Exemplo de danos pós-sismo em ligações viga-pilares de betão armado: 
Mecanismo de viga forte – pilar fraco.

photo 5 ‑ Example of post-earthquake damages in reinforced concrete beam-column joints: 
strong beam – weak column mechanism

Danos associados ao mecanismo de pilar curto

As paredes de alvenaria de enchimento normalmente não são consideradas 

como elementos estruturais, ou seja, o seu dimensionamento e a sua participação 

na resposta das estruturas é desprezada. Durante a fase de projeto novas estruturas e 

de avaliação de estruturas existentes é considerada unicamente a sua carga gravítica. 

No entanto, sismos recentes têm demonstrado que os painéis de alvenaria de enchi-
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mento tradicionais são elementos com um comportamento frágil e que podem mo-

dificar drasticamente a resposta estrutural, alterando a rigidez da estrutura, atraindo 

forças para elementos estruturais que não foram dimensionados de forma a resistir 

a estes esforços (Hermanns et al. 2014, Luca et al. 2014).

O facto de as paredes de alvenaria não serem normalmente consideradas no 

dimensionamento de estruturas novas poderá alterar de forma significativa a sua 

resposta estrutural, para ações sísmicas e consequentemente, serão produzidos me-

canismos de comportamento imprevistos que poderão provocar o colapso dos edi-

fícios quando sujeitos aos sismos. Em muitas situações, as paredes de alvenaria não 

preenchem completamente toda a altura do andar, por exemplo para incorporação 

de aberturas de janelas e portas, deixando parte do pilar exposto o que origina 

maiores esforços de corte. Esta condição não é normalmente tida em conta no cál-

culo das estruturas, o que potencia mecanismos de rotura por corte destes pilares, 

os chamados mecanismos de pilar curto ou short-column (fot. 6). A rotura do pilar 

pode redistribuir esforços adicionais para os restantes elementos estruturais e com 

isso incrementar a vulnerabilidade destes e consequentemente do edifício.

Este tipo de mecanismo de rotura pode ser minimizado através de um estudo 

preliminar que permita conjugar o projeto de arquitetura e de estabilidade. Ou seja, 

o dimensionamento ou avaliação dos pilares e paredes de resistente deve ser realiza-

do após a definição do posicionamento das paredes de enchimento e das respetivas 

aberturas. Assim, será possível dimensionar as potenciais zonas mais vulneráveis que 

possam ser sujeitas a esforços de corte superiores.

fot. 6 ‑ Exemplo de mecanismo de pilar curto em edifício residencial após o sismo de 
Áquila (Itália) em 2009.

Photo 6 - Example of a short-column mechanism in a residential building after the 
Áquila (Italy) earthquake in 2009.
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Danos associados a irregularidades estruturais

A correta conceção de uma estrutura é essencial para o seu bom desempenho 

face a qualquer tipo de solicitação, quer seja ela estática ou dinâmica. Edifícios 

simples, regulares e com sistemas resistentes redundantes para solicitações ho-

rizontais tendem a exibir um melhor comportamento. Por outro lado, sistemas 

estruturais complexos, geralmente, resultam em estruturas cujas dimensões e 

pormenorização dos seus elementos estruturais apresentam algumas deficiên-

cias. As variações bruscas de rigidez, resistência ou massa da estrutura e/ou pro-

priedades dos elementos de um edifício, quer em planta, quer em altura, podem 

resultar em distribuições de forças horizontais e deformações muito diferentes 

daquelas que surgem em estruturas regulares. Uma irregularidade estrutural 

muito comum em edifícios existentes surge ao nível dos pisos inferiores, resul-

tante da ausência de paredes de alvenaria, para instalação de estacionamentos, 

lojas, ou apenas por opção arquitetónica. Este tipo de opção construtiva resulta 

na concentração da deformação nestes pisos “vazados” desencadeando assim o 

mecanismo de piso-flexível, mais conhecido como mecanismo de soft-storey. Ti-

picamente este tipo de mecanismo de rotura caracteriza-se pela rotura por corte 

dos pilares existentes num piso vazado e consequente colapso do mesmo. Em 

diferentes situações não se observou um colapso integral destes edifícios, per-

manecendo estes praticamente intactos nos pisos superiores (dano reduzido). 

Na fot. 7 são apresentados dois edifícios residenciais que colapsaram parcial-

mente devido ao mecanismo de piso flexível. Na fot.. 7a é apresentado o aspeto 

final de um edifício de 6 pisos e que possuía no seu rés-do-chão comércio, e 

com isso uma menor abundância de paredes de enchimento e que foi sujeito ao 

sismo de Gorkha no Nepal em 2015. Por outro lado, na fot. 7b é apresentado 

um edifício residencial de 4 pisos, cujo rés-do-chão era destinado a garagens, 

e que durante o sismo de Áquila em 2009 ocorreu o colapso parcial. Este tipo 

de mecanismo pode ser evitado considerando uma distribuição uniforme em 

altura das paredes de enchimento e dos restantes elementos estruturais verticais 

(pilares e paredes resistentes).
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Foram observados outros exemplos de irregularidades em altura ao nível dos 

pisos superiores que resultaram no colapso desses pisos, sem que tenha ocorrido o 

colapso integral do edifício. Na fot. 8a é apresentado um edifício de 5 pisos que, 

após o sismo de Gorkha (Nepal), sofreu o colapso do terceiro piso, que era relativo 

a um restaurante e que por isso era caracterizado por um número inferior de pare-

des de enchimento. Esta irregularidade em altura resultou numa concentração da 

deformação e em elevados esforços de corte que resultaram na rotura dos pilares e 

consequentemente colapso deste nível do edifício (fot. 8b).

fot. 7 ‑ Exemplo de edifícios colapsados parcialmente devido ao mecanismo de piso flexível: 
a) Após o sismo de Gorkha (Nepal) em 2015; b) Após o sismo de Áquila (Itália) em 2009.
Photo 7 - Example of partial collapse of building structures due to the soft-storey mechanism: 

a) after the Gorkha (Nepal) earthquake in 2015; and b) after the Áquila (Italy) earthquake in 2009

a) b)

fot. 8 ‑ Exemplo de colapso parcial ao nível dos pisos superiores após o sismo de Gorkha, 
Nepal (2015): a) Vista geral; b) Pormenor da rotura do pilar.

Photo 8 - Example of partial collapse of the third storey of a building structure due to the soft-storey me-
chanism after the Gorkha, Nepal, earthquake in 2015: a) General view; b) detail of the column failure.

a) b)
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Outro fator que pode desencadear este tipo de mecanismo é a redução de secção 

dos pilares e paredes resistentes em altura. Outra irregularidade estrutural frequente 

surge associada à alteração de posição, entre pisos consecutivos, dos elementos es-

truturais verticais, ou até mesmo de elementos não estruturais.

Além da irregularidade em altura em termos de rigidez, a irregularidade em 

planta pode originar mecanismos de rotura por torsão, introduzindo esforços adi-

cionais nos pilares de canto para os quais não estavam dimensionados.

Danos associados ao “pounding”

Sismos recentes têm evidenciado também que o deficiente planeamento urbano 

associado à ausência de dimensionamento de espaçamentos entre edifícios devida-

mente contabilizados tendo em conta as recomendações dos regulamentos mais atuais 

têm resultado em interações entre edifícios durando os abalos sísmicos devido a dife-

rentes aspetos: i) edifícios contíguos com alturas diferentes ou com diferentes confi-

gurações estruturais e/ou materiais (fot. 9a); o centro urbano, enfrentando diferentes 

respostas dinâmicas, resulta em choques entre edifícios (pounding) assim como à acu-

mulação de tensões em certos pontos comuns entre edifícios adjacentes (fot. 9b e 9c).

fot. 9 ‑ Exemplo de pounding após o sismo de Lorca (Espanha) em 2011: 
a) Edifícios contíguos com alturas diferentes b) e c) Acumulação de tensões em pontos 

comuns entre edifícios adjacentes.
photo 9 ‑ Example of pounding effects after the Lorca (Spain) earthquake in 2011: 

a) adjacent buildings with different heights; b) and c) stress and strain demands concentration 
in certain points.

a) b) c)
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Danos nos elementos estruturais secundários

Relativamente ao comportamento sísmico dos elementos estruturais secundá-

rios, os mais comuns são relativos ao colapso de varandins, deformação excessiva 

de consolas (fot. 10a) provavelmente devido à componente vertical das acelerações 

sísmicas e que resultou na fissuração das paredes de alvenaria de enchimento lá exis-

tentes. Foram observados igualmente diversos danos associados aos acessos verticais 

(escadas e/ou rampas), em particular nos pisos inferiores devido à ausência de di-

mensionamento especifico apropriado e/ou erros de pormenorização das armaduras 

combinado com erros construtivos e/ou ausência de ligação especifica ao sistema 

resistente principal (fot. 10b e 10c).

fot. 10 ‑ Exemplo de danos em elementos secundários após o sismo de Lorca (Espanha) em 2011: 
a) Deformação excessiva em consola b) Deficiente pormenorização e processo construtivo 

das armaduras; e c) Ligação ao sistema estrutural principal inexistente.
Photo 10 - Example of damages in secondary elements after the Lorca (Spain) earthquake in 2011: 
a) Excessive deformation of the cantilever elements; b) lack of specific design and detailing and 

c) nonspecific connection to the main structural system

a) b) c)

Danos nos elementos estruturais não estruturais

Ao nível dos elementos não estruturais e em particular ao nível das paredes de 

enchimento, estas podem sofrer diversos tipos de danos quando sujeitas a ações 

sísmicas. Estes danos podem ser devidos a ações ao longo do seu plano, perpendi-

cularmente a este ou devido a ações combinadas. Exemplos de danos por ações ao 
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longo do seu plano são o destacamento do painel dos elementos de betão arma-

do envolventes (fot. 11a), fissuração diagonal (fot. 11b), esmagamento dos cantos 

(fot. 11c) e deslizamento na zona central do painel (fot. 11d).

fot. 11 ‑ Exemplos de danos observados em painéis de enchimento devido a ações sísmicas: 
a) Destacamento do painel (2011); b) fissuração diagonal (2009); c) esmagamento de canto e 

fissuração diagonal (2009); e d) fissuração devido a deslizamento na zona central do painel (2015).
Photo 11 - Example of masonry infill walls damages due to earthquakes: a) detachment of the 
panel (2011); b) diagonal cracking (2009); c) corner crushing and diagonal cracking (2009); 

and d) sliding cracking at the panel mid-height (2015).

a) b)

c) d)

Relativamente ao comportamento dos painéis quando sujeitos a ações para fora 

do seu plano ou ações combinadas no plano e fora-do-plano, têm resultado em 

inúmeros colapsos devido a diferentes causas: i) inexistência de ligação entre o pai-

nel e os elementos de betão armado envolventes; ii) existência de dano devido a 

ações prévias ao longo do seu plano; iii) deficientes condições de suporte do painel; 

iv) deficiente execução do fecho dos painéis, modificando as condições-fronteira 

expectáveis; v) inexistência de ligação entre pano interior e pano exterior (em caso 

de paredes duplas) e por fim vi) elevada esbelteza dos painéis. O colapso deste tipo 
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de elementos tem resultado em inúmeras perdas humanas e prejuízos económicos. 

Estudos recentes têm concluído que este colapso pode desencadear diferentes tipos 

de mecanismos de rotura globais e consequentemente contribuir para o colapso 

progressivo do edifício (Furtado et al. 2016, Trapani et al. 2018). Na fot. 12 são 

apresentados exemplos de painéis de enchimento colapsados para fora-do-plano nos 

sismos de Áquila (Itália) em 2009 e no sismo de Lorca (Espanha) em 2011.

fot. 12 ‑ Exemplos de colapsos de painéis de enchimento para fora-do-plano: a) Após o 
sismo de Áquila, Itália (2009); e b) Após o sismo de Lorca, Espanha (2011).

Photo 12 - Example of masonry infill walls collapses due to earthquakes: a) after the Áquila 
(Italy) earthquake (2009); and b) after the Lorca (Spain) earthquake (2011).

Conclusões

Ao longo do presente Capítulo foi apresentada uma revisão das observações/

danos realizados ao longo dos últimos anos relativa ao comportamento sísmico dos 

edifícios de betão armado. Desta revisão importa salientar que os principais aspetos 

que aumentaram a vulnerabilidade sísmica dos edifícios são:

i) Distribuição irregular em planta e em altura dos elementos estruturais (pilares 

e paredes resistentes) e dos elementos não estruturais (paredes de enchimento);

ii) Existência de pilares curtos;

iii) Deficiente detalhe e pormenorização de armadura longitudinal e transversal 

dos pilares;

iv) Escolha do tipo de aço liso;

a) b)
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v) Insuficiente armadura nos nós viga-pilar;

vi) Deficiente conceção estrutural (viga forte-pilar fraco).

A análise mostra a importância de considerar não só os elementos estruturais, mas 

também a importância dos elementos e componentes não estruturais, que tem uma 

contribuição significativa para o nível de danos e para os custos de reabilitação e reposi-

ção após um sismo. A identificação de sistemas de reforço com vista à melhoria do com-

portamento sísmico deve assim ter uma abordagem global sobre a contribuição dos ele-

mentos estruturais principais, secundários, assim como dos elementos não estruturais.
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municipais. A gestão de risco é um processo que engloba uma série 

de ações que apoiam a implementação de medidas que reduzam o 

potencial de perda na ocorrência de um evento, por exemplo, de na-

tureza sísmica. Porém, a avaliação do risco sísmico é apenas uma das 

tarefas da teia complexa da gestão de risco e definição de estratégias 

de intervenção e controlo de um sistema urbano. De entre muitos 

objetivos que se perspetivam no âmbito do planeamento e gestão 

urbana, com este artigo abordar a avaliação de risco no domínio es-

pecífico da segurança estrutural, com enfoque na avaliação do risco 

sísmico, cujas graves consequências fazem parte da nossa memória 
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coletiva e, infelizmente, em alguns casos, da memória viva de diversas 

comunidades. A gravidade dos danos que deles decorrem é motivo 

suficiente para uma forte valorização das estratégias de prevenção, 

planeamento e mitigação que diminuam a sua probabilidade, limitem 

as suas consequências e permitam uma ação continuada de melho-

ria, já que só utopicamente se poderá considerar a possibilidade de 

transformação integral e imediata das realidades urbanas em situações 

de risco “zero”.

 

palavras ‑chave: Gestão de risco sísmico, vulnerabilidade sísmica, centros 

históricos, cenários de dano, estratégias de intervenção.

Abstract: Several cities in Europe are coming around to a culture of risk-integrated 

management and assessment at national and city scale. Risk management 

is a process that covers a series of actions that support the implementa-

tion of measures to reduce the potential loss in the wake of catastrophic 

events like earthquakes, for example. However, vulnerability and risk 

assessment consist of a complex web of actions and strategic decisions 

relating to urban systems. Urban planning and management can cover 

many objectives, but the scope of this paper concerns risk assessment 

in the specific area of structural safety. It focuses on earthquake risk 

assessment, whose serious consequences are sometimes unfortunately 

part of the collective memory of communities. The severe potential loss 

caused by these events is a good enough reason for valuing prevention 

and preparedness strategies, and mitigation and planning measures, all 

of which might help reduce the physical, economic and social conse-

quences and allow continued improvement actions, since a zero-risk 

environment is a utopian dream.

Keywords: Seismic risk management, seismic vulnerability, historic centres, 

damage scenarios, intervention strategies.
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Introdução e Enquadramento

Em Agosto de 2010 foi publicado uma Resolução da Assembleia da República 

para a adoção de medidas para a redução de risco sísmico (Portugal, 2010) que pro-

movam a investigação científica neste domínio, incentivando um plano nacional de 

redução da vulnerabilidade sísmica. De entre inúmeras recomendações feitas, refira-

-se a estimulação da investigação científica nas áreas da prevenção, sismologia, enge-

nharia sísmica e caracterização geotectónica do território nacional. Este documento 

também sublinha a necessidade de elaborar, em articulação com as autarquias lo-

cais, um plano nacional de redução da vulnerabilidade sísmica, particularmente 

do património histórico e zonas históricas dos núcleos urbanos, com identificação 

e hierarquização das situações de risco. Mais recentemente, em Agosto de 2018, 

uma nova Resolução da Assembleia da República recomendou ao Governo que 

fosse obrigatório o estudo da resistência sísmica em obras de reabilitação (Portugal, 

2018). Deste modo, é essencial o desenvolvimento de metodologias que permitam 

a avaliação socioeconómica das consequências dos sismos.

O património edificado nos centros históricos das nossas cidades é denunciador 

de um vasto número de indicadores culturais, sociais e económicos, que possibili-

tam entender a sua morfologia e traçar o seu processo evolutivo, desde a sua origem 

até aos dias de hoje. Devido ao efeito combinado entre o avançado estado atual de 

degradação de uma parte significativa do panorama geral do nosso edificado urbano 

antigo, e o facto de se tratarem de construções seculares, edificadas antes da entrada 

em vigor de qualquer regulamentação sísmica, a vulnerabilidade sísmica nestas áreas 

é manifestamente elevada, justificando por isso uma atenção redobrada. Sendo a 

perigosidade sísmica do território Português moderada a elevada, o risco sísmico e 

de tsunami é uma ameaça real e que deve ser minimizado de forma proactiva através 

de uma estreita colaboração entre todas as entidades intervenientes neste processo.

A vulnerabilidade dos núcleos urbanos antigos, no contexto da avaliação e miti-

gação do risco sísmico e outros fenómenos naturais, é uma temática que tem vindo 

a ganhar cada vez mais força nas últimas décadas, considerada essencial para a de-

finição e implementação de estratégias de planeamento, gestão e requalificação ur-
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bana. A avaliação da vulnerabilidade sísmica dos edifícios existentes deve colocar-se 

não só em relação aos edifícios isolados de relevante importância histórica e cultu-

ral, mas também, em relação aos aglomerados de construções em centros urbanos.

A análise do desempenho de edifícios em sismos recentemente ocorridos, tem 

permitido identificar os aspetos estruturais e não estruturais que mais influenciam a 

sua vulnerabilidade, e consequentemente tipificação dos mecanismos de dano mais 

frequentes. Neste artigo serão apresentados os resultados de avaliação da vulnerabi-

lidade segundo uma metodologia validada, baseada num índice de vulnerabilidade 

que consequentemente permite a avaliação do dano e criação de cenários de perda 

(económicas e humanas). Neste sentido, para além de tecer algumas considerações 

gerais sobre o risco sísmico do território nacional, nomeadamente da região do 

algarve, e ainda da a nossa perceção coletiva do risco, são apresentados e discutidos 

neste artigo a aplicação da metodologia proposta, e sua integração numa plataforma 

de Sistemas de Informação Geográfica (SIG).

De entre muitos objetivos que se perspetivam no âmbito dos processos de re-

qualificação urbana, a avaliação da vulnerabilidade estrutural e sísmica do edificado 

existente é uma ação fundamental para antever eventuais necessidades de reforço e 

reabilitação. Nesse sentido, a avaliação da vulnerabilidade sísmica deverá estar na 

génese de quaisquer estratégias de intervenção no edificado existente e perfeitamente 

enquadrada com as outras ações de reabilitação não estrutural, conservação e 

durabilidade das construções.

Nos núcleos urbanos antigos, são peças fundamentais deste desafio a garantia de 

segurança, de conforto e de salubridade, num equilíbrio (que se deseja sustentado e 

sustentável) com a preservação das memórias e da cultura local, e que não se esgota 

na manutenção, reabilitação e valorização do património edificado, mas que nele 

encontra fortes razões e raízes. Debatemo-nos presentemente com a questão da 

reabilitação urbana, que se espera possa vir a contribuir, como desejado, para uma 

progressiva melhoria da qualidade de vida das cidades e respetivas comunidades, e 

para uma valorização sustentada dos núcleos urbanos antigos. No entanto, antecede 

a este grande desígnio a articulação com outras medidas e ações, nomeadamente, a 

avaliação de riscos, formulando a questão: Avaliação de Riscos: O Primeiro Passo 

para a Reabilitação Urbana?
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Risco Sísmico: Lições, perceção e comunicação, sismicidade do território

Por definição, o risco sísmico resulta da convolução (ou do produto, de uma 

forma mais simplificada) entre a perigosidade sísmica, a vulnerabilidade sísmica e a 

exposição ao fenómeno. De entre estes três fatores, o risco sísmico é passível de ser 

reduzido através da diminuição da vulnerabilidade ou a exposição, dado que a perigo-

sidade sísmica é algo inerente ao local, e não podendo ser por isso ser reduzida através 

da atividade humana, em situações correntes. No campo teórico, o risco sísmico de 

qualquer construção nova realizada num qualquer local de Portugal deveria, ou pode-

ria ser, igual. Para tal, seria necessário que as construções a realizar em locais de maior 

perigosidade sísmica apresentassem uma menor vulnerabilidade sísmica, para que o 

risco seja igual, admitindo neste caso uma igual exposição ao fenómeno.

O facto dos sismos destruidores que têm afetado a região algarvia apresentarem 

normalmente grandes períodos de retorno, cria as condições para que as populações 

negligenciem o risco sísmico, por se perder a memória histórica dos eventos sísmi-

cos do passado. Assim, é de grande importância a realização de estudos científicos 

sobre a problemática dos sismos, assim como comunicar às populações os resulta-

dos, de uma forma clara e intuitiva.

Perceção e comunicação do risco: público geral e comunidade técnica

Em sociedades frequentemente assoladas por desastres de origem natural ou 

humana, a implementação de estratégias e de ações de sensibilização, preparação, 

gestão e comunicação do risco encontra-se naturalmente facilitada (Kung e Chen, 

2012). Pelo contrário, em sociedades com reduzida memória histórica e experiência 

em desastres, é mais difícil sensibilizar as populações da necessidade de implementar 

medidas efetivas de preparação, gestão e comunicação do risco.

Embora a perceção para o risco depende de inúmeros fatores, poder-se-á dizer 

que a perceção para um determinado risco surge da conjugação da ocorrência de 
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um evento forte, com uma elevada probabilidade de retorno, num curto espaço 

de tempo. Assim, e apesar da probabilidade e da frequência da ocorrência de fenó-

menos sísmicos em Portugal possa ser considerada moderada a elevada, a grande 

maioria dos eventos sísmicos ocorridos ao longo das últimas décadas foram de baixa 

magnitude (inferiores a 6.0 na escala de Richter , para sismos afastados, e a 5.0 para 

sismos próximos), facto que contribuiu decisivamente para a baixa perceção do ris-

co sísmico por parte da população portuguesa. Importa, no entanto, ressalvar o caso 

do arquipélago do Açores onde existe uma cultura sísmica estabelecida e enraizada, 

decorrente de uma atividade sísmica mais frequente e do registo de magnitudes 

mais elevadas (superiores a 5.0 na escala de Richter). 

Apenas com base na promoção de programas de educação e sensibilização é 

possível capacitar a população para a necessária perceção do risco. A incorporação 

deste tópico nos currículos escolares e nas ações de informação motivará a médio 

prazo outros movimentos e associações com programas e objetivos na construção 

de comunidades mais resilientes. No Japão, as crianças em idade pré-escolar são 

recetoras de formação e informação de como reagir e atuar em caso de sismo. As 

autoridades japonesas alegam que este investimento salvou imensas vidas nos sismos 

mais recentes.

A educação e formação são fundamentais na preparação de entidades públicas, 

tais como polícia, bombeiros, autoridades municipais, equipas médicas, professores, 

entre outros, na resposta em caso de desastre. As organizações não governamentais 

(NGOs) são também entidades com importante papel nas operações pós-sismo. 

Deve existir um programa de formação atualizada e com uma periocidade anual que 

contemple eventos nacionais de consciencialização para o risco de terramoto, como 

sucede no caso de muitos países que sofreram perdas humanas e económicas devas-

tadoras. Estes aspetos, da sensibilização, educação e formação para o Risco terá ne-

cessariamente de corresponder a uma longa e persistente campanha de informação 

transversal a várias áreas funcionais da sociedade da designada “roda da resiliência” 

(ver fig. 1), uma vez que, contrariamente ao que sucede em países frequentemente 

atingidos por terramotos, a ausência de eventos com impacto significativo em Por-

tugal continental nas últimas décadas, tende a induzir um relaxamento natural nos 

níveis de preocupação e de prevenção da população em geral. 
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Foi realizado um trabalho para avaliar o nível a perceção e comunicação na 

mitigação do risco de terramoto com base na discussão de um conjunto alargado de 

resultados obtidos através de uma campanha de sensibilização e recolha de informa-

ção realizada no âmbito do projeto de investigação “URBSIS: Avaliação e Gestão do 

Risco Sísmico à Escala Urbana”, os quais permitiram avaliar o nível de perceção dos 

residentes no Bairro Ribeirinho da cidade de Faro para a temática. De acordo com 

este trabalho (Maio et al., 2018), a perceção da comunidade em relação ao risco de 

terramoto e à sua mitigação é insuficiente. Esta insuficiência pode ser combatida, 

à semelhança do que tem vindo a ser feito em vários países, através da implemen-

tação de projetos à escala nacional e pela realização de campanhas de informação e 

educação para o risco sísmico. De entre os vários projetos passíveis de serem referen-

ciados, salienta-se o National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) e 

o Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP), 

ambos com a especificação de linhas de atuação nas áreas da perceção, educação 

e comunicação do risco de terramoto. Uma referência especial ao UNISDR pelo 

desenvolvimento do guia “My city is getting ready”, um documento lato, mas que 

define algumas das principais bases de ação e estratégia. 

fig. 1 ‑ Roda de Resiliência.
Fig. 1 - Resilience wheel.
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Há ainda muito trabalho a fazer, a vários níveis, pelas autoridades nacionais, 

nomeadamente: a realização de cursos técnicos de prevenção de desastres e emer-

gência; reforço da educação, através do desenvolvimento e da implementação de 

mecanismos e protocolos com o objetivo de minorar os efeitos dos desastres natu-

rais; realização de campanhas públicas de informação ao nível das cidades, tendo em 

vista a educação das população para as problemáticas do risco, nomeadamente em 

relação à prevenção e ao comportamento em caso de catástrofe.

Risco sísmico da região do Algarve

Ao longo da história, o Algarve tem sido sujeito aos efeitos destrutivos de su-

cessivos sismos, o que influenciou o tecido urbano das localidades afetadas por es-

ses eventos naturais, cujos centros históricos correspondem a muitas das Áreas de 

Reabilitação Urbana hoje existentes na região (Estevão, 2017). Destes, podemos 

destacar os sismos do século XVIII (Chester e Chester, 2010), designadamente os 

ocorridos em 1719 (com maior incidência de danos na zona de Portimão), em 1722 

(que afetou o Algarve de forma generalizada, mas com maior gravidade entre Tavira 

e Albufeira), e o grande sismo de 1755 (que causou destruição massiva um pouco 

por todo o Algarve). Contudo, existem relatos históricos de outros sismos ainda 

mais antigos, designadamente desde o ano 60 AC (que terá afetado todo o territó-

rio de Portugal continental), com destaque para os sismos ocorridos em 382 e em 

1356 (Mendonça, 1758), que terão afetado bastante o Algarve. Em 1856, também 

ocorreu um sismo que provocou danos em Loulé (Estevão, 2017). O último sismo 

a provocar destruição no Algarve ocorreu em 1969, e apresentou maior incidência 

de danos entre Sagres e Lagos, tendo ocorrido alguns colapsos em construções de 

alvenaria tradicional (Marécos e Castanheta, 1970).

Não existe consenso na comunidade científica sobre qual é o grau do risco sísmico 

do Algarve, designadamente em face das incertezas sobre a sua real perigosidade sísmica, 

tendo sido publicados muitos estudos contraditórios ao longo dos anos. Existem estudos 

que apontam para valores muito baixos referentes às máximas intensidades observadas 
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no Algarve ao longo da história (Caldeira et al., 2014), enquanto que outros apresentam 

intensidades máximas generalizadas de X (Teves-Costa et al., 2019), o que corresponde 

a um grau de destruição máximo já muito elevado. Por outro lado, também os estu-

dos probabilísticos realizados para o Algarve apresentam enormes diferenças quanto aos 

valores de aceleração de pico associados a um determinado período de retorno (nor-

malmente 475 anos). No limite inferior dos resultados podemos dar como exemplo o 

estudo realizado no contexto do projeto internacional SHARE (Giardini et al., 2014), 

onde a perigosidade sísmica do Algarve aparece como sendo menor do que a de Lisboa, 

e no limite superior podemos considerar o mapa de perigosidade definido na NP EN 

1998-1:2010 (CEN, 1998), que estabelece o Algarve como sendo a região de Portugal 

com maior valor de aceleração de cálculo de referência, designadamente entre Sagres e 

Portimão, que foram, por exemplo, as zonas mais afetadas pelo sismo de 1969 (Marécos 

e Castanheta, 1970). No entanto, também foram realizados muitos outros estudos de 

perigosidade sísmica para o Algarve (Estevão, 2014), com diferentes abordagens ao pro-

blema e modelos matemáticos, cujos resultados podem ser considerados, grosso modo, 

enquadrados dentro deste intervalo de resultados.

Existe ainda uma elevada incerteza em relação à possível existência e localização 

das falhas ativas que influenciam a perigosidade sísmica do Algarve. No entanto, nos 

últimos anos a evolução do conhecimento nesta matéria tem sido notável, e hoje já 

temos um maior entendimento sobre os mecanismos focais dos sismos que têm ocor-

rido nos últimos anos (Custódio et al., 2016). A utilização de redes sismográficas sub-

marinas tem possibilitado verificar que a sismicidade observada em algumas zonas não 

é aleatória, mas que está associada a zonas de geração específicas (Silva et al. 2017), 

tais como a zona do Canhão de São Vicente (a zona mais próxima do Algarve), a zona 

da Bacia Abissal da Ferradura, ou a zona do Banco de Gorringe, localizadas no mar 

a sudoeste do Algarve. O elevado número de perfis sísmicos realizados no fundo do 

mar nas últimas décadas, inclusive no contexto da prospeção de gaz natural, também 

tem levado ao surgimento de novas teorias sobre a sismotectónica do Algarve e zona 

envolvente (Ramos et al., 2017). Já em relação à sismicidade existente na região do 

Algarve, esta é essencialmente difusa, com exceção da zona do maciço de Monchique 

(Veludo et al., 2017), não sendo evidente uma associação da sismicidade observada às 

falhas classificadas como ativas em documentos oficiais.
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Um outro fator que tem muita influência na perigosidade sísmica dos centros 

históricos do Algarve, está relacionado com os efeitos geológicos locais, sendo que 

os terrenos de fundação mais brandos, possuidores de menores valores de velocida-

de de propagação das ondas S, aqueles que apresentam uma maior perigosidade, 

principalmente quando esses solos estão depositados sobre um substrato rochoso 

com elevado contraste de impedância, originando grande amplificação das vibra-

ções sísmicas (Estevão, 2017).

Em relação à vulnerabilidade sísmica do edificado construído no Algarve, muito 

embora ainda exista muito incerteza sobre o assunto, essa incerteza é claramente in-

ferior quando comparada com a referente à perigosidade sísmica da região. O valor 

medio da vulnerabilidade sísmica dos edifícios está muito relacionado com a época 

em que foram construídos, designadamente tendo em conta o código sísmico em 

vigor na altura, assim como o sistema estrutural usado, sendo que os edifícios de 

alvenaria tradicional normalmente apresentam uma maior vulnerabilidade sísmica, 

pois foram executados ainda antes dos primeiros códigos sísmicos portugueses. No 

entanto, as características resistentes das paredes de alvenaria de pedra das constru-

ções tradicionais do Algarve também são muito dependentes das características da 

geologia da região, dado que os materiais de construção provinham diretamente da 

natureza. Assim, tendencialmente, as construções tradicionais existentes na serra 

algarvia apresentam menor vulnerabilidade do que as existentes em zonas do litoral, 

nomeadamente em muitos dos centros históricos das cidades com zonas ribeirinhas 

(Estevão, 2017).

Lições de eventos sísmicos anteriores

Das lições aprendidas da ocorrência de vários eventos sísmicos das últimas 

quatro décadas, nomeadamente na Europa, conseguimos identificar e encontrar 

semelhanças a vários níveis, desde da tipologia construtiva, características sociais 

da população, níveis de perceção do risco sísmico, ordenamento urbano, sistema 

governativo e de proteção civil. Muitas medidas/ações necessárias não podem ser 
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tomadas de forma individualizada, mas sim de modo integrado num processo de 

planeamento a médio prazo para a estratégia nacional de redução do risco e vul-

nerabilidade, influenciando o desenvolvimento regional e urbano, bem como do 

edificado, rede de infraestruturas e sistemas de informação e alerta à sociedade (ver 

fig. 2). São muitas as referências, conferências e entidades mundiais, que já sistema-

tizaram as ações essenciais com o objetivo de uma abordagem integrativa da gestão 

do risco (Estevão, 2017).

fig. 2 ‑ Dez principais linhas de ação de boas práticas no âmbito do risco sísmico.
Fig. 2 - Ten principal guidelines of good practice in the context of risk management.

Vulnerabilidade Sísmica do Edificado de Faro: Metodologias de Avaliação

O processo de seleção de uma metodologia de avaliação da vulnerabilidade 

deverá ser necessariamente em função das características particulares e dos 
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objetivos do trabalho a desenvolver. Assim, a adequabilidade de uma deter-

minada metodologia depende diretamente das características do edificado, da 

escala a que é aplicada e dos recursos envolvidos. Numa lógica de gestão de 

riscos à escala urbana, de entre as várias metodologias de avaliação baseadas 

na vulnerabilidade observada, modelos simplificados ou analise detalhada, as 

metodologias de avaliação da vulnerabilidade sísmica aqui apresentadas, são 

capazes igualmente de avaliar um grande número de edifícios num curto es-

paço de tempo, são por isso muito interessantes pela adequabilidade da escala 

de avaliação e na possibilidade de utilização dos resultados no mapeamento 

espacial e na construção de cenários de dano e perda, bem como na gestão de 

riscos e apoio ao planeamento de emergência.

Surgem assim as metodologias baseadas em modelos analíticos simplifica-

dos de edifícios, nas quais a avaliação da vulnerabilidade sísmica de um deter-

minado edifício é realizada com base no conhecimento de alguns parâmetros 

(por exemplo, características geométricas ou mecânicas). Na grande maioria 

dos casos, quanto mais simples for a formulação da metodologia, menor será 

o uso de recursos, nomeadamente o tempo associado à sua aplicação. No en-

tanto, para que os resultados obtidos sejam fidedignos, é fundamental que os 

parâmetros associados à avaliação da vulnerabilidade sejam obtidos com rigor, 

garantindo desta forma uma adequada capacidade de avaliação do comporta-

mento sísmico dos edifícios. 

Inicialmente, a cidade de Faro era composta por uma ilha muralhada, 

denominado Vila Adentro. Posteriormente, com a construção dos edifícios 

administrativos e religioso, houve a necessidade de expandir a cidade. Na 

sequência dessa expansão, surgiram os núcleos urbanos do Bairro da Mou-

raria e do Ribeirinho (Maio et al., 2015). Atualmente, o centro histórico de 

Faro encontra-se subdividido em três núcleos edificados, associados às áreas 

de reabilitação urbana delimitadas pela Câmara Municipal de Faro. Na fig. 3 

apresenta-se os 3 núcleos: Vila Adentro (zona A), Bairro da Mouraria (zona B) 

e Bairro Ribeirinho (zona C).

Na fig. 4 encontram-se representada as duas zonas urbanas que serão alvo de 

estudo, correspondente ao Bairro da Mouraria (B) e ao Bairro Ribeirinho (C).
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fig. 3 ‑ Localização dos 3 núcleos edificados: Vila Adentro (zona A), Bairro da Mouraria (zona B) 
e Bairro Ribeirinho (zona C).

Fig. 3 - Location of the 3 built-up areas: Vila Adentro (zone A), Bairro da Mouraria (zone B) 
and Bairro Ribeirinho (zone C).

fig. 4 ‑ Vista aérea do caso de estudo constituído pelo Bairro Ribeirinho (C) e pelo Bairro 
da Mouraria (B) (fonte: Google Street View).

Fig. 4 - AAerial view of the case study consisting of the Ribeirinho neighbourhood (C) and the 
Bairro da Mouraria (B) (source: Google Street View).

c

B
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Vulnerabilidade sísmica de construções tradicional em alvenaria 

A formulação do índice de vulnerabilidade sísmica utilizada neste trabalho, 

apresentada de forma resumida na Tabela I, foi originalmente desenvolvida em 

Itália pelo GNDT-SSN (1994) para a avaliação da vulnerabilidade sísmica de edi-

fícios de alvenaria através da observação e catalogação de danos e mecanismos após 

a ocorrência de um evento sísmico. Desde a sua origem, este método tem sido 

amplamente utilizado por diversos autores (ver por exemplo (Calvi et al., 2006), 

(Lagomarsino e Giovinazzi, 2006) e (Athmani et al., 2014). Em Portugal, esta me-

todologia foi adaptada à realidade dos edifícios antigos por Vicente (2008) , in-

troduzindo uma análise e inspeção mais cuidada e ainda outros novos parâmetros 

contabilizando a interação entre edifícios adjacentes. Inicialmente aplicada à Baixa 

da cidade de Coimbra (Vicente et al., 2011)), esta metodologia foi recentemente 

utilizada na avaliação do núcleo urbano antigo do Seixal (Ferreira et al., 2013).

Parâmetros
A

Classe Cvi
Peso Peso relativo

B C D pi

Grupo 1. Sistema construtivo

P1 Tipo de sistema resistente 0 5 20 50 0.75

46/100

P2 Qualidade do sistema resistente 0 5 20 50 1.00

P3 Resistência convencional 0 5 20 50 1.50

P4 Distância máxima entre paredes 0 5 20 50 0.50

P5 Número de pisos 0 5 20 50 1.50

P6 Fundações e tipo de solo 0 5 20 50 0.75

Grupo 2. Irregularidades e interações

P7 Posição e interação no agregado 0 5 20 50 1.50

27/100P8 Configuração em planta 0 5 20 50 0.75

P9 Regularidade em altura 0 5 20 50 0.75

Grupo 3. Pavimentos e cobertura

P10 Alinhamento de aberturas 0 5 20 50 0.50

15/100P11 Diafragmas horizontais 0 5 20 50 1.00

P12 Sistema de cobertura 0 5 20 50 1.00

Grupo 4. Estado de conservação e outros elementos

P13 Patologias e estado de conservação 0 5 20 50 1.00
12/100

P14 Elementos não estruturais 0 5 20 50 0.50

TaBeLa i ‑ Formulação da metodologia do índice de vulnerabilidade.
Table I - Formulation of the vulnerability index method.
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A sua aplicação consiste na determinação de um índice de vulnerabilidade, Iv
*, o 

qual é calculado para cada edifício através de uma média ponderada de 14 parâme-

tros (ver Equação 1) distribuídos em 4 classes de vulnerabilidade crescente, Cvi, de 

A a D. A cada parâmetro é ainda associado um determinado peso, pi, definido em 

função da relevância desse parâmetro para o comportamento sísmico do edifício.

Este índice é posteriormente normalizado, para variar entre 0 e 100, assumindo 

a designação final de Iv. A definição detalhada de cada um destes 14 parâmetros 

pode ser consultada em Vicente (2008). Note-se que a principal fonte de incerteza 

associada ao método reside na definição dos pesos, pi, associados a cada um dos 

parâmetros utilizados. A este respeito, Vicente (2008) refere que caso a inspeção 

do edifício a avaliar seja realizada com o detalhe necessário, e que exista informa-

ção geométrica suficiente e rigorosa, este método pode ser considerado robusto e 

a incerteza associada à seleção das classes de vulnerabilidade é relativamente baixa.

Vulnerabilidade Sísmica da Construção em Betão Armado 

A metodologia utilizada foi desenvolvida por Silva et al. (2016) onde é sugerido 

que a escolha da metodologia deve ter em atenção a natureza do edifício, a escala a que 

é aplicada e os recursos envolvidos no processo. Pretendendo fazer uma avaliação da 

vulnerabilidade sísmica à escala urbana, os métodos simplificados serão os que mais se 

adequam, não descurando o rigor e a confiança dos resultados do estudo. Na meto-

dologia proposta é calculado um índice de vulnerabilidade para cada edifício, através 

de 8 parâmetros associados a diferentes características (ao tipo de solo, ao enquadra-

mento urbano e ao edifício individual). Os parâmetros são classificados em 4 classes 

de vulnerabilidade, Cvi: A, B, C e D. A cada parâmetro é associado um peso, pi, que 

poderá variar entre 0.50 e 2.00 dependendo da importância do parâmetro no cálculo 

do índice de vulnerabilidade (ver Tabela II). O valor do índice de vulnerabilidade, 

Iv
* é obtido através da soma ponderada, dada pela Equação 2, variando entre 0 e 600.
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De forma a tornar mais fácil a sua utilização e interpretação, o valor do índice é 

posteriormente normalizado para variar entre 0 e 100, assumindo a designação, Iv.
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Parâmetro
Classe de vulnerabilidade,

Cvi
Peso, 

pi
A B C D

P1 Implantação do edifício 0 5 20 50 1.50

P2 Posição no quarteirão 0 5 20 50 0.50

P3 Idade do edifício 0 5 20 50 1.50

P4 Irregularidade em planta 0 5 20 50 2.00

P5 Irregularidade em altura 0 5 20 50 2.00

P6 Existência de mecanismo de soft-storey 0 5 20 50 2.00

P7 Presença de pilares curtos 0 5 20 50 2.00

P8 Outros elementos 0 5 20 50 0.50

TaBeLa ii ‑ Índice de vulnerabilidade, Iv
*: parâmetros e pesos associados.

Table II - Vulnerability index, Iv
*: parameters and assigned weights.

Valorização dos resultados de avaliação da vulnerabilidade e mapeamento espacial

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) têm a capacidade de relacionar e 

gerir um vasto conjunto de informação, como por exemplo, características cons-

trutivas, identificação do valor patrimonial, vulnerabilidade do edificado e estima-

tiva de dano. No presente trabalho utilizou-se software de Informação Geográfica 

(ESRI, 2005) de forma a analisar e a organizar espacialmente os resultados. O am-

biente SIG combina informação gráfica georreferenciada (informação vetorizada 

e ortofotomapas) com informação em formato de tabelas, associada às entidades 

gráficas. Neste caso específico, um polígono, que corresponde a um edifício, está 

associado a uma série de atributos e características. O SIG criado permite uma visão 

global de toda a área de estudo.
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Cenários de dano e perdas para edifícios de alvenaria tradicional

Dadas as dificuldades encontradas durante o período de inspeção e levanta-

mento dos edifícios em construção tradicional pertencentes ao núcleo urbano 

antigo do Bairro Ribeirinho, foram considerados na nossa análise, edifícios com 

dois tipos de detalhe. Assim os 354 edifícios que compõe o Bairro Ribeirinho 

foram divididos em três grandes grupos. O primeiro, composto por 53 edifícios 

para os quais foi possível realizar uma inspeção detalhada, foi avaliado através do 

preenchimento de cinco fichas de inspeção adaptadas de trabalhos anteriores re-

alizados pela mesma equipa (Ferreira et al., 2013).  O segundo, agrupou cerca de 

138 edifícios, para os quais apenas foi possível efetuar uma inspeção pelo exterior 

(não-detalhada). Finalmente, foi ainda considerado um terceiro grupo, composto 

por 163 edifícios, que agrupou os edifícios que devido aos seus materiais, proprie-

dades e sistemas construtivos (edifícios de betão armado), estado de conservação 

atual (reabilitados ou em ruína) ou estado de ocupação (devolutos) não foram 

avaliados neste trabalho.

A aplicação da metodologia do índice de vulnerabilidade a cada um dos 191 

edifícios avaliados é apresentada na fig. 5 (a), através do mapeamento do Iv para 

cada edifício. Já na fig. 5 (b) são identificados os edifícios com um valor de Iv su-

perior a 40, e que deverão por isso, ser motivo de maior atenção e preocupação no 

estabelecimento de prioridades e estratégias de intervenção. Note-se que aproxima-

damente 15% dos edifícios apresentam um Iv superior a 40, com 5% acima de 45, o 

equivalente a uma classe de vulnerabilidade A na escala EMS-98 (Grünthal 1998). 

Por outro lado, apenas 4% dos edifícios avaliados apresentam um Iv inferiores a 20 

(equivalente a uma classe de vulnerabilidade B na mesma escala EMS-98).

Relativamente aos valores médios do índice de vulnerabilidade, Iv,médio, foi efe-

tuada uma primeira avaliação considerando apenas os 53 edifícios avaliados deta-

lhadamente para a qual foi obtido um Iv,médio igual a 36.15. De acordo com esta 

metodologia, o grau de dano médio, μD, pode ser estimado para diferentes intensi-

dades através da aplicação das seguintes Equações 3 e 4, desenvolvidas para esse fim 

por Bernardini et al. (2007): 
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fig. 5 ‑ Mapeamento do índice de vulnerabilidade Iv para o Bairro Ribeirinho de Faro (a) e 
identificação dos edifícios com Iv > 40 (b).

Fig. 5 - Mapping of the vulnerability index Iv for the Bairro Ribeirinho in Faro (a) and 
identification of the buildings with  Iv>40 (b).
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onde I representa a perigosidade sísmica descrita em termos de intensidade macrosísmi-

ca, V representa o índice de vulnerabilidade (calculado na equação anterior), e Q é um 

fator de ductilidade definido em função da tipologia construtiva do edifício a avaliar 

(considerado neste trabalho igual a 3.0). A fig. 6 (a) e (b) apresenta os cenários de grau 

de dano médio obtidos para intensidade macrosísmicas, I, VIII e IX, respetivamente.

A estimativa de edifícios colapsados e inutilizáveis, resultado de extrema impor-

tância e utilidade para as entidades governamentais e de proteção civil, foi avaliada 

com base num modelo desenvolvido por Bramerini et al. (1995), que define os 

estados de dano que relacionam a probabilidade de se exceder um determinado grau 

de dano com a probabilidade de colapso e perda funcional. A estimativa do núme-

ro total de edifícios colapsados e inutilizáveis para diferentes intensidades sísmicas 

I(EMS-98), e para o valor Iv,médio = 34.12, encontra-se apresentada na fig. 7.

Também na avaliação das perdas humanas e número de desalojados, foi utilizado 

o modelo desenvolvido por Bramerini et al. (1995). Para tal, definiu-se a percentagem 

de mortos e feridos graves como sendo 30% do número total de habitantes residentes 

em edifícios colapsados e inutilizáveis. A estimativa do número de mortos e feridos 

graves e de desalojados, para o Iv,médio = 34.12, é apresentada na fig. 8. Importa, no en-

tanto, salientar que estes números podem ser significativamente agravados em função 

da sazonalidade própria da região do Algarve e da hora a que ocorra o sismo. 

Finalmente, de acordo com Vicente et al. (2011) a probabilidade de custo de 

reparação para um determinado evento sísmico caracterizado por uma intensidade 

I, P(R|I), pode ser calculada através do produto da probabilidade condicional do 

custo de reparação para cada grau de dano, P(R|Dk) com a probabilidade condicio-

nal de condição de dano para cada nível de vulnerabilidade e intensidade sísmica, 

P(Dk|Iv,I). Assim, de forma a estimar o custo de reparação associado a diferentes 

valores de vulnerabilidade na estimativa de perdas, considerou-se um custo unitário 

de reparação de 482 €/m2 em função do valor sugerido pela Portaria nº370/2013 

(Portugal, 2013). Com base neste dado, a fig. 9 apresenta a estimativa global dos 

custos de reparação para o Bairro Ribeirinho de Faro.
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fig. 6 ‑ Cenários de dano para intensidades I(EMS-98) = VIII (a) e I(EMS-98) = IX (b).
Fig. 6 - Damage scenarios for intensities I(EMS-98) = VIII (a) and I(EMS-98) = IX (b).
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fig. 7 ‑ Estimativa do número de edifícios colapsados (a) e edifícios inutilizáveis (b).
Fig. 7 - Estimation of the number of collapsed buildings (a) and unusable buildings (b).

fig. 8 ‑ Estimativa do número de mortos e feridos graves (a) e desalojados (b).
Fig. 8 - Estimation of the number of deaths and seriously injured (a) and homeless (b).

fig. 9 ‑ Estimativa do custo de reposição para diferentes intensidades macrosísmicas.
Fig. 9 - Estimation of replacement cost for different macroseismic intensities.

A B

A B
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Cenários de dano e perdas para edifícios de betão armado  

No caso do edificado em betão armado, aplicando a metodologia descrita na 

Seção 3.2 aos 166 edifícios identificados obteve-se um índice de vulnerabilidade 

médio Iv,médiode 29.36. O desvio de padrão associado, , é aproximadamente 13.40. 

Cerca de 77% dos edifícios avaliados têm um índice de vulnerabilidade inferior a 

40, sendo que apenas 5% dos edifícios apresentam um índice com valor superior 

a 50. O índice de vulnerabilidade máximo e mínimo obtido foi de 66.30 e 3.33, 

respetivamente. Na fig. 10 é representada a distribuição espacial dos índices de vul-

nerabilidade dos edifícios em betão armado avaliados. Através da escala de cores é 

possível perceber que grande parte dos edifícios tem um índice de vulnerabilidade 

relativamente baixo. O valor do índice de vulnerabilidade mais alto encontra-se 

associado a um edifício localizado no Bairro da Mouraria, na Rua Vasco da Gama, 

tendo 4 pisos visíveis, sendo que o rés-do-chão é destinado a uma zona comercial e 

os restantes pisos são de habitação. Para além disto, apresenta uma diferença entre 

alturas de piso e um recuo no último piso. Devido a estes fatores mais penalizadores, 

o índice de vulnerabilidade resulta no valor mais elevado em de todo o edificado 

avaliado. O menor índice de vulnerabilidade determinado é de 3.33 e corresponde 

a um edifício que está localizado, também ele, no Bairro da Mouraria, Largo de São 

Francisco. Constituído apenas por dois pisos, este edifício não tem qualquer zona 

comercial e não apresenta irregularidades em planta. Assim sendo, a maioria dos 

parâmetros têm classificação A, tendo isso influência direta no valor reduzido do 

índice de vulnerabilidade.

Após a determinação do índice de vulnerabilidade de cada edifício, foi estimado 

o grau de dano, , para cada estrutura e para diferentes intensidades macrosísmicas, 

I(EMS-98). Segundo a calibração feita por Silva et al. (2016), o grau de dano, variável 

entre 0 e 5, pode ser determinado através da Equação 5. Já o valor de V foi obtido 

através da Equação 6.
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Para as intensidades I(EMS-98) entre V a VIII, uma grande percentagem dos edi-

fícios apresenta danos entre D1 e D3, ou seja, as estruturas poderão sofrer danos 

leves (danos não estruturais) até danos severos (danos estruturais moderados). Para as 

intensidades mais elevadas, entre VII e VIII, como já esperado, os edifícios poderão 

sofrer danos entre D3 e D5. Para I(EMS-98) igual a IX e X cerca de 20% e 72%, respe-

tivamente, dos edifícios poderá sofrer dano que provoca colapso. Na secção seguinte 

é estudado o efeito de uma possível ação de reforço que conduzirá a uma redução do 

índice de vulnerabilidade das estruturas de betão armado, e consequentemente a es-

timativa do grau de dano também irá diminuir. Assim, pretende-se fazer uma análise 

comparativa entre os resultados de pré e pós-reforço das estruturas.

De acordo com a avaliação da vulnerabilidade sísmica descrita na secção ante-

rior, os edifícios analisados que apresentam maior índice de vulnerabilidade estão 

sujeitos a eventuais mecanismos soft-storey. Assim, uma forma de reduzir a vulne-

rabilidade sísmica poderia passar por reduzir a probabilidade de ocorrência deste 

fig. 10 ‑ Distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade, Iv.
Fig. 10 - Spatial distribution of the vulnerability index, Iv..
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mecanismo, introduzindo soluções de reforço. Desta forma, optou-se por aplicar 

uma solução de reforço a partir de dissipadores de energia no piso térreo. Esta solu-

ção, já estudada em detalhe para outros edifícios em (Furtado et al., 2015) permite 

corrigir o mecanismo de soft-storey, com soluções leves e que se podem enquadrar 

na arquitetura dos edifícios, e se bem dimensionada não requerem o reforço das 

fundações. Assim sendo, foi considerada a implementação desta solução de reforço 

nos 101 edifícios que apresentavam esta fragilidade e que anteriormente foram ava-

liados com uma classe de vulnerabilidade D no parâmetro relativo ao mecanismo 

de soft-storey passando assim a sua classificação a classe A.

A alteração da classe de vulnerabilidade do parâmetro P6 conduz, naturalmente, 

a uma diminuição do índice de vulnerabilidade. Assim, obteve-se um Iv,médio de 

19.18 e um desvio de padrão,, de 8.94, ou seja, o Iv e o  têm um decréscimo de 

aproximadamente 35% e 33%, respetivamente, em relação ao valor inicial. Na fig. 11 

é apresentado o histograma de distribuição de valores dos índices de vulnerabilida-

de, pré- e pós-reforço. 

fig. 11 ‑ Comparação dos índices de vulnerabilidade de pré- e pós-reforço.
Fig. 11 - Comparison of vulnerability indexes pre- and post-strengthening.

Constata-se desta comparação que o índice de vulnerabilidade diminuiu de for-

ma significativa. Cerca de 98% dos edifícios têm uma classe de vulnerabilidade 

inferior a 40, enquanto apenas 2% apresenta um Iv entre 40 e 50. O índice de 

vulnerabilidade máximo e mínimo é de 49.6 e 3.33, respetivamente.
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Na fig. 13 a 15 são apresentados os cenários de dano para ações sísmicas 

caracterizadas por intensidades macrosísmicas, I(EMS-98), entre VIII e X. Através da 

observação das figuras nota-se uma grande diferença na escala de cores para a mes-

ma intensidade macrosísmica após aplicação da ação de reforço.

As curvas de fragilidade são outra forma de representar o dano esperado, defi-

nindo a probabilidade de excedência de um determinado grau. Estas são obtidas 

diretamente da função de densidade beta cumulativa, para um determinado valor 

do índice de vulnerabilidade. As curvas de fragilidade definem uma relação entre a 

intensidade sísmica e o dano, em termos de uma função de probabilidade contínua, 

expressando assim a probabilidade cumulativa condicional de atingir ou superar 

fig. 12 ‑ Distribuição dos graus de dano pelas diferentes intensidades macrossísmicas 
(PRÉ-R: pré-reforço e PÓS-R: pós-reforço).

Fig. 12 - Distribution of the degree of damage for different macroseismic intensities 
(PRÉ-R: pre-strengthening and PÓS-R: post-strengthening).

Na fig. 12 apresenta-se a distribuição do grau de dano relativo, do pré e pós-

-reforço, para diferentes intensidades macrosísmicas. Como esperado, após reforço 

das estruturas, os graus de dano decrescem. Um dos exemplos, deste decréscimo 

mais significativo é para a intensidade macrosísmica XII. Neste caso, a percentagem 

de dano D5 pós-reforço é bastante mais baixa em relação aos valores iniciais, o que 

significa que diminui o número de edifícios que colapsam.
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fig. 13 ‑ Cenário de dano para I(EMS-98) =VIII, a) pré-reforço e b) pós-reforço.
Fig. 13 - Damage scenario for I(EMS-98)=VIII, a) pre-strengthening and b) post-strengthening.
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fig. 14 ‑ Cenário de dano para I(EMS-98) = IX, a) pré-reforço e b) pós-reforço.
Fig. 14 - Damage scenario for I(EMS-98) = IX, a) pre-strengthening and b) post-strengthening.
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fig. 15 ‑ Cenário de dano para I(EMS-98) = X, a) pré-reforço e b) pós-reforço.
Fig. 15 - Damage scenario for I(EMS-98) = X, a) pre-strengthening and b) post-strengthening.
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determinado estado de dano. As probabilidades discretas, P(DK=d), são obtidas 

pela diferença das probabilidades cumulativas, PD (Di ≥ d), como representado na 

equação seguinte:

Na fig. 16 apresenta-se as curvas de fragilidade para o índice de vulnerabilidade 

médio inicial pré-reforço igual a 29.36, e para um índice de vulnerabilidade médio 

pós-reforço de 19.18. Tal como se pode observar na fig. 17 e como já esperado, após 

reforço das estruturas, as probabilidades de excedência do grau de dano sofrem uma 

diminuição. A título de exemplo, a probabilidade de excedência do grau de dano 

D3 para um sismo com intensidade VIII diminui cerca de 30%.
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fig. 16 ‑ Comparação das curvas de fragilidade para Iv = 29.36 e Iv = 19.18.
Fig. 16 - Comparison of fragility curves for Iv=29.36 and Iv=19.18.

Pretende-se analisar a viabilidade económica de forma a comparar custos/bene-

fícios da intervenção descrita anteriormente. O custo relativo é o quociente entre o 

custo total do reforço e o custo total da construção do edifício, como representado 

na equação seguinte.
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Tendo em conta que o reforço das estruturas é uma intervenção feita apenas no 

piso de rés- do-chão a partir de dissipadores de energia (Furtado et al., 2015), foi 

considerado um custo médio de 80€/m2 para a solução de reforço em causa. Para 

custo de construção teve-se em conta o valor patrimonial médio dos edifícios. As-

sim, assumiu-se um valor de 750€/m2. Na fig. 17 apresenta-se a distribuição do 

custo relativo de reparação dos edifícios pré-reforço e pós-reforço. Para além disso, 

representa-se o índice de vulnerabilidade dos 101 edifícios que foram reforçados, 

de modo a observar a redução do Iv após a intervenção. De forma a facilitar a análi-

se, os edifícios encontram-se organizados pelo número de pisos. Através da fig. 17 

observa-se que o custo relativo varia entre 1.5% e os 5.3%. As estruturas com 

menos pisos apresentam um custo relativo superior aos edifícios com mais pisos, 

isto resulta, naturalmente, do facto da intervenção ser feita apenas no rés-do-

-chão e da área de construção ser inferior. Assim, a relação entre o custo total 

do reforço e o valor total da construção tem valores superiores nos edifícios com 

menos pisos. Nos edifícios com 6 e 7 pisos, o custo relativo é inferior a 2% do 

valor da construção.

fig. 17 ‑ Custo relativo de reparação dos edifícios pré-reforço e pós-reforço.
Fig. 17 - Relative cost to repair the building pre- and post-strengthening.
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de reparação e o de substituição (Benedetti e Petrini, 1984). A correlação 

entre os graus de dano e os custos de reparação e reconstrução é obtida pelo 

processamento e tratamento de dados pós-sismos (Dolce et al., 2006). É 

possível estimar os custos de reparação para um sismo de intensidade macro-

sísmica I(EMS-98), através do produto da probabilidade condicionada do cus-

to de reparação ao nível do dano, P(R|DK) e da probabilidade condicionada 

do dano à vulnerabilidade do edifício e à intensidade sísmica P (DK|Iv, I) 

(Ferreira et al., 2013).

O custo de reparação associado foi estimado a partir dos valores médios 

dos índices de vulnerabilidade pré-reforço e pós-reforço, Iv,médio = 29.36, 

Iv,médio = 19.18, respetivamente. Na fig. 18 apresenta-se a estimativa do custo 

de reparação para os diferentes índices de vulnerabilidade para toda a área 

de estudo em função da intensidade sísmica. Para além disso representou-se 

a relação entre o grau de dano inicialmente estimado (μD) e o grau de dano 

após intervenção (μDint).

fig. 18 ‑ Estimativa do custo de reparação para diferentes intensidades macrosísmicas.
Fig. 18 - Estimation of repair costs for different macroseismic intensities.
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lação entre os graus de dano apresenta valores superiores, uma vez que o reforço 

das estruturas tem maior influência nestas intensidades. Após intervenção nos 

edifícios, a estimativa de custos de reparação reduz de forma significativa. A in-

tensidade X merece particular atenção, uma vez que, para além de corresponder 

à intensidade histórica máxima registada na cidade de Faro, apresenta a maior 

diferença de custo de reparação entre os edifícios que não sofreram intervenção e 

os que sofreram. O balanço económico é a subtração entre o custo de reparação 

sem reforço, C.Rpré-reforço, e o custo total da reparação com reforço, sendo este 

determinado através da soma entre o custo de reparação com reforço, C.Rpós-

-reforço, e o custo do reforço, C.Ref., como representado na Equação (9). Na fig. 

19 apresenta-se os resultados do balanço económico de toda a área de estudo em 

função da intensidade macrosísmica. 

Tal como se pode observar na fig. 19, a intensidade I(EMS-98) = X é onde se ve-

rifica um maior valor no balanço económico. Assim, conclui-se que para qualquer 

intensidade sísmica o reforço é eficiente e economicamente viável.
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fig. 19 ‑ Balanço económico para toda a área de estudo.
Fig. 19 - Economic balance for the whole study area.

(9)

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1 2 3 4 5 6 7 8

Ba
la

nç
o 

Ec
on

óm
ic

o 
(x

10
6 )

V          VI          VII         VIII        IX          X           XI          XII



99

Conclusões

É amplamente reconhecida a necessidade de avaliar a vulnerabilidade e 

segurança sísmica do edificado existente. No entanto, este objetivo exige uma ação 

de planeamento e uma estratégia apoiada num enquadramento legal estruturado, 

com regulamentação específica, de modo a criar critérios definidores dos níveis de 

avaliação das construções em função do seu grau de importância, funcionalidade e 

interesse patrimonial.

Importa sublinhar que os resultados produzidos com base neste tipo de meto-

dologias simplificadas deverão ser interpretados estatisticamente, dada a incerteza 

associada à definição e avaliação dos parâmetros definidores da vulnerabilidade.

O uso de uma ferramenta SIG associada a uma base de dados sobre o edificado 

é crucial na avaliação da vulnerabilidade, auxiliando na gestão, visualização e análise 

dos resultados. A programação de todos os procedimentos, a visualização espacial 

dos resultados, sejam estes de vulnerabilidade, estimativa de danos ou avaliação de 

perdas associadas ao cálculo probabilístico (identificando zonas no núcleo urbano 

onde o edificado é mais vulnerável, onde existe risco de obstrução das vias de acesso 

ou onde existe uma maior concentração de potenciais vítimas), fazem do SIG uma 

ferramenta de extrema utilidade no apoio às estratégias de mitigação e gestão do 

risco. Numa perspetiva de redução da vulnerabilidade, refira-se que a criação de 

cenários de dano para diferentes intensidades sísmicas, alterando os valores da vul-

nerabilidade do edificado, possibilita que os mesmos sejam rapidamente analisados 

e comparados, graças à programação de todo o procedimento em SIG, desde o 

cálculo da vulnerabilidade à estimativa de danos e perdas.

É fundamental que a legislação que regula a reabilitação de edifícios antigos 

de valor patrimonial reconhecido se estenda para além da conservação da fachada, 

criando condições e eventuais contrapartidas para os interessados em preservar e 

reabilitar com as técnicas e soluções construtivas originais. As leis e a burocracia as-

sociada ao licenciamento e execução das obras de reabilitação devem ser aligeiradas, 

de forma a tornar este processo mais célere, simples e económico, atraindo desta 

forma potenciais investidores. Parece claro que existem ainda situações em que as 
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políticas e as estratégias atuais de incentivo à reabilitação urbana não conseguem dar 

uma resposta eficiente. No entanto, este descongestionamento processual deve ser 

acompanhado de uma estratégia de fiscalização mais rígida e penalizadora para os 

incumpridores, com o intuito de evitar ações intrusivas e a consequente descaracte-

rização arquitetónica do património edificado. Por outro lado, sublinhe-se que uma 

avaliação rigorosa e competente da vulnerabilidade sísmica dos núcleos históricos 

antigos, complementada com soluções apropriadas de reforço estrutural e sísmico, 

podem reduzir significativamente os danos e as perdas humanas e económicas 

causados por futuros eventos. Através de projetos de reabilitação bem concebidos 

baseados nos princípios definidos pelo ICOMOS (2005), sem um acréscimo signi-

ficativo dos custos globais da empreitada, assegurando maior longevidade ao edifi-

cado associado à salvaguarda da vida humana, promover a reabilitação estrutural e 

sísmica do património edificado.
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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).



108

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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Acid. Ferroviários - Acidentes ferroviários; Acid. Rodoviários - Acidentes rodoviários; Col. Edif. 
Conc. Pop. - Colapso de edifícios com elevada concentração populacional; Col. Tun. Pont. Infra. 
- Colapso de túneis, pontes e infraestruturas; EC Arribas - Erosão costeira: recuo e instabilidade de 
arribas; EC Praias Dunas - Erosão costeira: destruição de praias e sistemas dunares; Emerg. Radio. 
- Emergências radiológicas; Galg. Inund. Cost. - Inundações e Galgamentos costeiros; Inc. Cent. 
Históricos - Incêndios em centros históricos; Infra. Fixas TPP - Infraestruturas fixas de transporte de 
produtos perigosos; Transp. Terr. MP - Transporte terrestre de mercadorias perigosas.

Legenda
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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:
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL
MARÇO DE 2009

CADERNOS
TÉCNICOS
PROCIV 6

Manual para a
Elaboração,
Revisão e Análise de
Planos Municipais de
Ordenamento do
Território na Vertente
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). 
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infraestruturas críticas no setor privado e Setor empresarial do Estado”

2017
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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.

– 40 –
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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.

14 15

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).



136

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. 



145

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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Resumo: Portugal Continental é uma região afetada por uma sismicidade mo-
derada. Os sismos são infrequentes e pode passar uma geração sem 
que um sismo forte ocorra. No entanto a história mostra que sismos 
destruidores, como o de 1 de novembro de 1755, que também gerou 
um tsunami devastador, podem suceder. Já aconteceu no passado e o 
conhecimento que temos do Planeta dinâmico em que vivemos diz-nos 
que irão com certeza ocorrer no futuro, não sabemos é quando. Pode 
suceder na nossa geração, na dos nossos filhos ou dos nossos netos. É 
por isso nosso dever e obrigação estar preparados e preparar as novas 
gerações para o que pode acontecer a qualquer momento, construir uma 
sociedade mais responsável e resiliente. Neste artigo serão apresentadas as 
atividades desenvolvidas no Instituto Dom Luiz destinadas a promover 
o conhecimento sobre os sismos e sobre a perigosidade e risco sísmico, 
quer junto da comunidade escolar, quer junto do público em geral. 
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Abstract:  Mainland Portugal is a region affected by moderate seismicity. Large 
earthquakes are rare, and a generation can live without a strong event 
occurring. However, history records that destructive earthquakes like 
that of 1 November 1755, that also cause a devastating tsunami, can 
happen. It has happened in the past, and our current knowledge of 
our dynamic planet shows that it will happen in the future, but we 
don’t know when. It could be in our generation, that of our children, 
or that of our grandchildren. It is thus our duty and obligation to 
be prepared and prepare future generations for an event that may 
occur anytime, by building a responsible and resilient society. In this 
article we present the activities promoted by Instituto Dom Luiz to 
foster knowledge on earthquakes, seismic hazard and risk, aimed at 
schools and the general public.

Keywords: Seismic risk, earthquakes, hazard, mitigation.

Introdução

Se perguntarmos a alguém que habite em Portugal Continental se já sentiu um 

sismo, o mais certo é obter uma resposta negativa ou então a recordação daquele 

evento que fez balançar a cama ou as cadeiras ou que no máximo tenha feito ba-

rulho ao fazer vibrar as janelas. Para a geração mais velha, mais de 50 anos, quase 

todos se lembrarão do sismo de 28 de fevereiro de 1969 que fez vibrar todo o ter-

ritório de forma mais violenta, sem causar no entanto uma destruição significativa. 

Houve poucas vítimas mortais, a maior parte das quais por comoção.

A ausência ou raridade de grandes sismos destruidores em Portugal Continental 

não nos deve, no entanto, deixar descansados. A história obriga-nos a recordar o 

grande sismo e tsunami de 1 de novembro de 1755 que causou grande destruição 

no Algarve e em Lisboa, afetando significativamente todo o País. O sismo de 1969 é 

ainda hoje o evento de maior magnitude a ter afetado o continente Europeu, sendo 

o terramoto de 1755 o maior na Europa desde o ano 1000.
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Se já aconteceu no passado, irá com certeza acontecer no futuro. A ciência ainda 

não avançou o suficiente para dizer quando ou para dizer exatamente onde. Por-

tugal enquadra-se na geodinâmica planetária numa zona dita de deformação lenta, 

dominada pela convergência entre as placas Euroasiática e Nubia com uma veloci-

dade de cerca de 4 a 5 mm/ano. A fronteira de placas que existe a Sul e Sudoeste do 

Algarve, fonte das tensões que geram os sismos, não se encontra bem definida por 

um único limite geológico. A fronteira é classificada como “difusa” no sentido em 

que a deformação relativa é acomodada por várias falhas numa geometria complexa. 

Por outro lado, as tensões geradas neste domínio propagam-se para o interior do 

continente dando a origem a sismos na região emersa, onde se destaca a ocorrência 

do terramoto de Benavente a 23 de abril de 1909.

A probabilidade de ocorrência dum sismo forte ou mesmo destruidor é um risco 

real e por isso é nossa obrigação, e dever, estar preparados e preparar as gerações 

futuras para a sua ocorrência. Apenas com o desenvolvimento duma conscienciali-

zação coletiva podemos construir uma sociedade mais responsável e resiliente.

O Instituto Dom Luiz da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

(IDL) é uma das instituições em Portugal que se tem preocupado com a mitigação 

do risco sísmico através da realização de atividades junto das Escolas e também 

junto da sociedade em geral. O IDL procura atingir dois objetivos (Custódio et al., 

2016): (i) aumentar a perceção e entendimento do risco sísmico e processos asso-

ciados, como sejam a liquefação de solos, tsunamis, etc.; (ii) aumentar a qualidade 

do ensino da ciência relacionada com a sismologia, promovendo ao mesmo tempo 

a atração de estudantes talentosos e motivados para as Ciências da Terra. Enquanto 

que o objetivo (i) é concretizado através da receção nas instalações do IDL de visitas 

de Escolas, com idas a Escolas, com a realização de atividades fora do ambiente 

escolar para o público em geral, o objetivo (ii) é abordado através da realização de 

oficinas para os Professores e com o envolvimento como formadores de estudantes 

universitários e pré-universitários.

Neste trabalho iremos apresentar algumas dessas atividades de forma a incen-

tivar os leitores a reproduzi-las e estimular a sua imaginação no desenvolvimento 

de novas atividades. O relato não é exaustivo, concentrando-se a apresentação nos 

aspetos mais inovadores ou menos habituais da intervenção do IDL.
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Os sismos, perigo e risco sísmico

“O que é um sismo?”. Esta pergunta é muito simples e deveria ser de resposta 

evidente para um Sismólogo. No entanto tal não é verdade. Em primeiro lugar 

devemos considerar que as pessoas empregam o termo «sismo» com dois sentidos 

correntes bastante diversos, como se ilustra pela transcrição desta conversa banal, 

algures num qualquer café de Portugal Continental:

•	 «Sentiste o sismo de ontem?», pergunta a personagem A.

•	 «Senti. Desta vez parece que o sismo foi a 200 km de distância da costa, 

responde a personagem B.

No caso da personagem A, ela esta obviamente a referir-se à vibração do solo, 

que se comunica aos objetos e edifícios e que pode ser sentida pelas pessoas e ani-

mais. A resposta da personagem B refere o sismo como sendo o local onde se terá 

dado a libertação da energia sísmica.

Vemos assim que a palavra «sismo» tanto representa o processo físico da sua ori-

gem como a vibração a que ele da origem. Mesmo a literatura profissional está repleta 

desta ambiguidade, que iremos tentar evitar o mais possível. Promover a educação 

para os sismos de forma a construir uma sociedade mais resiliente tem então duas 

vertentes que iremos abordar de forma separada: (i) compreender melhor como os 

sismos são gerados, como se medem, onde ocorrem e com que frequência; (ii) quais 

são as consequências da vibração sísmica e como se podem mitigar os seus efeitos.

Os sismos, origem da vibração

Os sismos (de origem tectónica) ocorrem pela rotura súbita numa falha. Devido 

à dinâmica do planeta, e no caso de Portugal Continental, devido à convergência 

lenta entre as placas Euroasiática e Nubia, a rocha da litosfera está sujeita a uma ten-

são crescente. Quando essa tensão atinge o limite de rotura do material este rompe 

de forma brusca dando origem ao sismo. Uma parte da energia elástica acumulada 
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é libertada sob a forma de ondas sísmicas que irão dar origem à vibração do solo. 

O foco (ou hipocentro) é o ponto no interior da litosfera onde se iniciou a rotura 

sísmica, sendo o epicentro a sua projeção à superfície. 

Vários aspetos há a salientar que decorrem do processo de geração de sismos 

acima descrito: 

(i) um sismo não é um ponto, a falha geradora tem dimensões que podem atin-

gir centenas de km ou mesmo mais de 1000 km de extensão; 

(ii) sendo assim é fácil de perceber que a rotura sísmica não é instantânea. Ela 

propaga-se a uma velocidade típica de alguns km/s e por isso quanto maior 

for a falha (maior o sismo) também maior será a duração da rotura.

(iii) Se rasgarmos uma folha de papel estamos a gerar um sismo. O som que ou-

vimos são as ondas sísmicas, enquanto que o ponto onde se iniciou o rasgão 

é o foco. É fácil de perceber que o som não se libertou apenas no foco, mas 

que se foi libertando dos sucessivos pontos de rotura. É exatamente o que 

acontece com os sismos de origem tectónica, a energia sísmica vai-se liber-

tando progressivamente ao longo da falha que rompe.

(iv) Olhando para a folha de papel após o rasgão verificamos que o corte é bas-

tante irregular. Esta irregularidade também ocorre na rotura sísmica com 

uma consequência bastante significativa, há zonas da falha que libertarão 

mais energia sísmica que outras. Os estudos sísmicos de detalhe têm mostra-

do que, numa grande maioria dos casos, a maior libertação de energia não 

ocorre no hipocentro, e por consequência não é no epicentro que o sismo 

mais se fará sentir.

Aqui temos a primeira proposta de atividade experimental, rasgar uma folha de 

papel. Esta atividade pode ser acompanhada com a quebra duma folha de lasanha 

para ilustrar o processo de acumulação de tensão até à rotura.

Na Tabela I apresentamos uma tabela com as leis de escala aproximadas para 

sismos com magnitude 4 e superiores. Os valores são indicativos, dando apenas 

uma ordem de grandeza. Por exemplo, estimamos que o grande terramoto de 1 de 

novembro de 1755 tenha sido gerado por uma falha (ou associação de falhas) com 

200 km de comprimento por 80 km de largura, tendo os blocos da falha deslizado 

um em relação ao outro de 20 metros em média. A magnitude estimada é de 8.7
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Os sismos como vibração, perigosidade e risco sísmico

Começamos por esclarecer o conceito de risco sísmico. O risco sísmico repre-

senta uma medida das perdas (económicas e/ou humanas) esperadas, para determi-

nados elementos expostos ao perigo, face a um sismo futuro. Como não há certezas 

em relação à ocorrência dos sismos (eles são, ainda, imprevisíveis), nem certezas 

quanto aos danos exatos que uma estrutura possa sofrer, o risco sísmico é usual-

mente expresso pela probabilidade de as perdas ocorrerem para um certo período de 

tempo de exposição. Os elementos em risco podem ser bens construídos, atividades 

económicas ou população.

O risco sísmico exprime-se como a conjugação de 3 fatores:

Risco = Perigo * Vulnerabilidade * Exposição

O Perigo (ou perigosidade) caracteriza a ação sísmica sobre os elementos em 

risco, ou seja, a vibração do solo. Esta ação é avaliada de muitas formas, sendo as 

mais simples a Intensidade Macrossísmica ou a aceleração máxima de pico (PGA). 

A ação sísmica depende da magnitude do sismo que lhe dá origem e da distância da 

fonte sísmica ao local, do tipo de rotura sísmica, da propagação das ondas sísmicas 

no interior da Terra, etc. Existe, no entanto, um elemento de primordial importân-

Magnitude
Comprimento x

largura (km2)
Deslizamento

Duração da
ruptura

Energia
libertada (u.a.)

4.0 1x1 1 cm 0.3 s 0.001

5.0 4x3 4,5 cm 1.0 s 0,003

6.0 11x8 22 cm 4.3 s 1

7.0 49 x 17 1 m 16 s 33

8.0 190 x 35 5 m 1 min 1,000

9.09.5 711 x 71 26 m 1 min 33,000

1000 x 90 30 m 6 min 180.000

TaBeLa i ‑ Leis de escala para sismos de origem tectónica.
Table I - Scaling laws for tectonic earthquakes.
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cia a considerar, a possível amplificação da ação sísmica pela estrutura geológica do 

local, designada por efeito de sítio.

A vulnerabilidade caracteriza a resposta das estruturas ou construções a uma 

determinada solicitação sísmica, exprimindo-se usualmente pelo grau de danos so-

fridos devido a essa solicitação.

Se o edifício não estiver habitado ou se nele não existirem bens de valor, então 

o risco sísmico é muito reduzido, limitando-se ao valor dos danos causados no 

edifício pelo sismo. A exposição caracteriza então os bens humanos ou económicos 

que estão sujeitos à destruição causada pela vibração sísmica. Reabilitar um prédio 

antigo e devoluto sem cuidar de o reforçar sismicamente é estar a aumentar o risco 

sísmico expondo pessoas e bens aos efeitos nefastos dum sismo.

Dada a composição dos 3 fatores que contribuem para o risco sísmico, há um 

deles que não pode ser alterado, que é a perigosidade. Isso é uma consequência 

inexorável da dinâmica da litosfera do planeta. A sociedade exige habitações, es-

colas, hospitais, fábricas e por isso não é também possível alterar a exposição. Por 

isso, a única maneira de mitigar o risco sísmico, reduzir as perdas económicas e 

em vidas humanas causadas por terramotos, é reduzir a vulnerabilidade. Há que 

saber planear e construir de forma a que as estruturas e edifícios resistam às vibra-

ções expectáveis em cada região, sem que colapsem, podendo sofrer, no entanto, 

danos consideráveis.

Os sismos como vibração, resposta dos edifícios e estruturas

A sismologia e tectónica de placas são temas que fazem parte do currículo de 

estudos do Ensino Básico e Secundário. Contudo, a compreensão dos fenóme-

nos que envolvem a ação da vibração sísmica sobre os edifícios e construções é 

raramente apresentada ou está mesmo de todo ausente. Os princípios básicos da 

Engenharia Sísmica como sejam as noções de vibração, período fundamental, 

ressonância e amortecimento, são fundamentais para a compreensão do risco 

sísmico e de quais as medidas que se podem tomar para a sua mitigação, para 



156

a compreensão dos diferentes graus de danos que se observam como resultado 

dum sismo ou para entender os fundamentos por trás dos regulamentos de 

construção antissísmica.

Durante um sismo os edifícios recebem energia a partir do solo em vibração. 

Se a energia não for dissipada ela vai-se acumular podendo atingir níveis destrui-

dores. Mesmo uma pequena oscilação, se for prolongada e sincronizada de forma 

adequada com as propriedades do edifício, pode levar à sua destruição. De facto, 

o modelo mais simples para um edifício sujeito à vibração sísmica é um pêndulo 

vertical que se comporta como um baloiço. Ambos são exemplos de osciladores 

com um grau de liberdade (SDoF). Ambos dissipam muito pouca energia o que 

permite que esta se acumule de oscilação para oscilação, até atingir níveis destrui-

dores. Este é o conceito de ressonância que ocorre quando a força aplicada é igual 

à frequência natural do oscilador. Estruturas mais complexas como edifícios de 

vários andares vão apresentar várias frequências de ressonância, mas a frequência 

fundamental (de valor mais baixo) corresponde ao modo em que o edifício vibra 

todo de um lado para o outro.

O vento moderado não é um problema crítico para os edifícios comuns, no en-

tanto ele é um problema sério para os edifícios muito altos como o Taipei 101 com 

500 m de altura. Mesmo uma suave brisa pode fazer oscilar os andares mais altos de 

muitos metros tornando a sua ocupação bastante desconfortável. Para resolver este 

problema os engenheiros conceberam um sistema designado por oscilador de massa 

acoplado. Trata-se dum oscilador situado no interior do edifício que tem como 

função dissipar a energia que lhe é comunicada pela ação do vento, sendo também 

eficaz na redução da vibração causada por sismos.

Atividades

Vamos agora descrever um conjunto selecionado de atividades que servem para 

melhor compreender os sismos, quer sejam entendidos como fonte ou rotura numa 

falha, quer sejam entendidos como vibração, com os efeitos consequentes. 
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A observação sísmica

Uma das formas mais eficazes para capturar a atenção dos alunos ou do público em 

geral é mostrar um sismómetro em funcionamento. Explorando este conceito o IDL 

tem estimulado desde há mais de uma década a instalação de sismómetros amadores 

nas escolas de Portugal Continental (e também nos Açores). A história inicial das redes 

escolares pode ser encontrada em Matias e Torres (2000). Desde então o funcionamen-

to destas redes tem sido bastante irregular, voltando-se a estabilizar por volta de 2014. 

Atualmente a rede sísmica escolar animada pelo IDL conta com 5 escolas, podendo ser 

consultada na página http://idl.campus.ciencias.ulisboa.pt/sismologianaescola/

Aqui, qualquer interessado pode encontrar as instruções e indicações para ini-

ciar o registo sísmico no seu local de trabalho ou em sua casa. É necessário algum 

investimento mas o mercado tem hoje acessíveis muitos equipamentos de baixo 

custo, incluindo um feito com peças de Lego. Nem todos os locais são adequados 

ao registo sísmico. Mesmo assim, com um computador e ligação à Internet o 

interessado pode “adotar” uma ou várias estações sísmicas espalhadas pelo planeta 

inteiro, tendo acesso em tempo real aos mesmos registos que dispõem as redes 

profissionais. De forma remota ou dispondo do equipamento adequado qualquer 

escola pode realizar um registo sísmico onde se poderão observar os sismos locais 

e regionais assim como os sismos distantes de maior magnitude. Não passa uma 

semana sem que algo interessante aconteça. O registo local também permite inferir 

características interessantes da vibração sísmica, o efeito dos intervalos, passagem de 

viaturas pesadas nas proximidades, o ruído de origem oceânica e meteorológica (as 

boas ondas de surf podem ser rapidamente identificadas no registo sísmico), etc.

Localização de epicentros

Uma atividade habitual nas escolas é a localização do epicentro de sismos usan-

do o método das circunferências. O aluno mede o intervalo entre a chegada da 

http://idl.campus.ciencias.ulisboa.pt/sismologianaescola/
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onda P e da onda S, através duma tabela ou de um gráfico converte esse intervalo 

numa distância entre a estação sísmica e o epicentro. Este deve-se situar sobre uma 

circunferência traçada à superfície do globo com o raio igual à distância calculada 

antes. Se dispusermos de duas estações sísmicas obtemos duas circunferências que 

se intersectam em geral em 2 pontos. Uma 3ª circunferência, originada a partir 

duma 3ª estação sísmica, resolve a ambiguidade e determina o epicentro. Em geral 

a interseção das 3 circunferências não é perfeita, o que dá uma ideia da incerteza na 

localização epicentral, próxima da realidade. Esta atividade pretende ilustrar o que 

vem escrito nos livros de texto ou o que se pode encontrar na maioria das páginas 

na Internet, que bastam 3 estações sísmicas para localizar um epicentro.

Tal como é realizada habitualmente, a localização de epicentros pelo método das 

circunferências, e o conhecimento que está implícito nela, tem vários problemas. 

Em primeiro lugar, usando uma única estação sísmica que registe as 3 componentes 

do movimento (vertical, Norte-Sul e Este-Oeste) é possível localizar um epicentro. 

O procedimento não será descrito aqui, mas é fácil de explicar a qualquer nível 

de ensino pré-escolar. O segundo problema reside no facto das 3 estações sísmicas 

não poderem estar localizadas em qualquer lugar. Podemos usar 3 estações sísmi-

cas em Portugal Continental, mas não conseguiremos com elas, pelo método das 

circunferências, localizar um epicentro na Indonésia, por exemplo. Para o método 

funcionar é necessário que as estações se disponham em torno do epicentro, embora 

possam estar a distâncias bastante diversas. O terceiro problema tem a ver com o 

facto da Terra não ser plana. De facto, pede-se habitualmente ao aluno que trace as 

circunferências numa representação plana do Globo. Este procedimento esconde o 

facto de qualquer projeção implicar uma deformação da superfície da Terra. Uma 

circunferência no Globo não é uma circunferência no mapa, como se exige ao aluno 

que trace. No caso de se darem exemplos de sismos regionais, em que a distância 

epicentral é inferior a 1000 km, a aproximação plana do Globo é aceitável. Para 

distâncias maiores, como encontramos tantas vezes, tal aproximação não é aplicável, 

como se mostra na fig. 1.

Para realizar a mesma atividade, mas ilustrando de forma correta a importância 

da forma do globo, o IDL usa um globo insuflável de grandes dimensões, sendo 

as circunferências traçadas com giz preso por um fio a uma ventosa assente sobre a 
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posição da estação sísmica. Esta atividade encontra-se descrita e ilustrada em Custó-

dio et al., 2016. Caso tenha registo sísmico na escola ou em casa, ou no caso de ter 

uma ligação à Internet, pode facilmente recuperar três registos sísmicos dum evento 

mais significativo e realizar a atividade com o software Jamaseis1. Esta aplicação re-

presenta de forma correta as circunferências numa projeção ortográfica do planeta.

Localizar epicentros à mesa

Gerar um sismo numa mesa é muito simples, basta dar uma pancada com um 

martelo. Para detetar as ondas sísmicas podemos usar sensores piezoelétricos de 

muito baixo custo e facilmente encontrados no mercado. O registo sísmico pode 

ser feito com qualquer software de registo de som de utilização gratuita. No entanto 

1 https://www.iris.edu/hq/jamaseis/

fig. 1 ‑ Projeção correta do traçado de três circunferências com as quais se pretendia locali-
zar um epicentro a partir de três estações, uma na Alemanha, outra no Brasil e uma terceira 

em África.
Fig. 1 - Correct projected representation of three circumferences that were requested to locate 

an epicentre with three seismic stations, one in Germany, another in Brazil and a third one in 
Africa.
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uma pancada apenas gera ondas P diretamente e por isso não podemos usar no 

ambiente escolar ou para demonstração o método convencional das circunferências 

já referido antes. No entanto, continua a ser possível localizar epicentros numa 

mesa usando não o método das circunferências, mas o método das hipérboles. Dis-

pondo de dois sensores, conhecendo a diferença nos tempos de chegada da onda P 

(facilmente visualizada com registo áudio em modo sterero), é fácil mostrar que o 

epicentro, a posição da pancada, se dispõe ao longo duma hipérbole com certas ca-

racterísticas. Como uma hipérbole também pode ser desenhada na mesa com lápis, 

cordel e uma régua, aplicando o método a mais um par de sensores, obtemos por in-

tersecção a localização do epicentro. Esta atividade encontra-se descrita em Matias 

(2018) onde s podem encontrar todos os detalhes necessários à sua implementação.

O puzzle das placas tectónicas

A dinâmica do nosso planeta, geradora de sismos, vulcões e tsunamis, é o resul-

tado da tectónica de placas. A camada rígida mais superficial da Terra, a litosfera, 

encontra-se partida em vários bocados, as placas, que se movem uns em relação 

aos outros, colidindo, afastando-se ou deslizando uma sobre a outra. No seu movi-

mento temos geração ou destruição de litosfera oceânica, mas os continentes têm 

mantido mais ou menos a sua forma ao longo das épocas geológicas mais recentes. 

No passado, há cerca de 330 milhões de anos, todas massas continentais estavam 

reunidas num grande continente, a Pangea. A tectónica de placas foi inicialmente 

proposta por Wegener, na altura com a designação de “deriva dos continentes”, 

tendo por base várias evidências de origem geológica, mas também pela semelhança 

entre as costas de África ocidental e da América do Sul oriental. Num mapa elas 

parecem encaixar-se na perfeição. Por isso, umas das atividades mais frequentes que 

se podem encontrar nos recursos da Internet, nos livros escolares ou em Centros de 

Ciência, é a resolução do puzzle das placas, pretendendo-se reconstituir o super-

continente Pangea a partir dos continentes na sua posição atual. Todos os modelos 

usam uma aproximação plana para o Globo e em todos os modelos o encaixe é 
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perfeito. Ambas considerações estão erradas ou incorretas: (i) não podemos mo-

vimentar continentes na representação plana do Globo sem que haja deformação 

significativa. Veja-se por exemplo a representação em projeção da Antártida ou da 

Groenlândia (fig. 1): (ii) O encaixe entre África e a América do Sul não é de forma 

nenhuma perfeito. Uma descrição mais técnica do problema encontra-se em Mou-

lin et al., 2010, mas a consequência é que não é possível juntar satisfatoriamente as 

duas margens sem considerar deformação nos próprios continentes. Os continentes 

não se comportaram como corpos rígidos desde há 330 milhões de anos até à atua-

lidade, como os puzzles de placas fazem supor.

Para obviar estas duas situações desenvolveu-se no IDL um puzzle de placas 

a 3 dimensões. O globo é representado por uma esfera metálica, as placas foram 

impressas a 3 dimensões numa impressora 3D e a adesão das placas à esfera é as-

segurada por pequenos imanes em Neodímio. Na esfera podemos movimentar os 

continentes sem nos preocuparmos com a deformação devida à projeção e podemos 

confirmar que de facto as costas de África e da América do Sul não encaixam na 

perfeição. Existe no IDL um modelo original em que os continentes estão definidos 

pela batimétrica dos 2000 m, usada como aproximação à extensão das massas con-

tinentais. Para efeitos didáticos foi realizado um outro modelo 3D com os limites 

estritos da costa dos continentes que foi usado como modelo para uma atividade 

realizada com os alunos de turmas pré-escolares do Agrupamento de Escolas D. 

Maria II de Sintra (fig. 2). O projeto “Caixa Sismológica”, coordenado localmente 

pela educadora Diva Carvalho, concorreu com outras atividades ao Prémio Funda-

ção Ilídio Pinho de 2017, tendo vencido na sua categoria.

fig. 2 ‑ Puzzle de placas a 3 dimensões realizado 
no Agrupamento de Escolas D. Maria II de Sin-
tra, no âmbito do projeto “Caixa Sismológica”.

Fig. 2 - 3D tectonic plates puzzle made by the 
Agrupamento de Escolas D. Maria II de Sintra, as 

part of the “Seismological Box” project.
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A plataforma sísmica

O IDL dispõe desde há mais de 2 décadas duma plataforma sísmica que pre-

tende simular a vibração causada por um sismo de forma realista. A plataforma 

tem mais de 500 kg e por isso não é facilmente transportável embora já se tenha 

deslocado em situações especiais, a última das quais por ocasião da realização da 

Exposição alusiva aos 260 anos sobre o sismo de 1 de novembro de 1755, realizada 

no Museu da Cidade em Lisboa (fig. 3). Como está explícito na decoração, um dos 

objetivos da simulação é ensinar o comportamento básico em caso de sismo, Baixar, 

Proteger, Aguardar.

fig. 3 ‑ Imagem da plataforma sísmica do IDL quando esteve em exibição na exposição 
alusiva aos 260 anos do sismo de 1 de novembro de 1755, organizada pela Câmara 

Municipal de Lisboa, no Museu da Cidade.
Fig. 3 - IDL seismic platform image when shown at the City Museum [Museu da Cidade] for 

the exhibition on the 260th anniversary of the 1 November 1755 earthquake, organized by 
Lisbon City Hall.
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No entanto a plataforma do IDL tem uma inovação importante, que não 

temos encontrado noutros sistemas semelhantes que existem em Portugal e na 

Europa. Ele tem um acelerómetro acoplado que permite ver em tempo real a 

aceleração a que está sujeita a plataforma. Este dispositivo permite responder a 

uma pergunta básica dos visitantes, qual é a medida da vibração sofrida? Podemos 

então responder que a plataforma, numa das direções do movimento, esteve sujei-

ta a uma aceleração máxima de 8 a 9 m/s2. Na ausência de acelerómetros, como 

acontece ainda na maioria das regiões e para os sismos passados, a severidade do 

movimento é aferida pela Intensidade Macrossísmica. O movimento do solo en-

tão avaliado através dos efeitos que o sismo (vibração) tem sobre pessoas, animais 

e construções. A classificação dos danos nos edifícios tem em consideração o ma-

terial de construção e a sua resistência estrutural. A intensidade sísmica exprime-

-se em escalas, sendo a mais vulgarizada entre nós a escala de Mercalli Modificada 

que está a ser substituída pela escala EMS ou Escala Macrossísmica Europeia. A 

partir do grau V começam a observar-se danos nas estruturas menos resistentes. 

A relação entre aceleração máxima e intensidade macrossísmica é empírica e sofre 

de alguma incerteza, mas consultando a tabela da Tabela II podemos estimar a 

intensidade do sismo simulado na plataforma. Para 8 a 9 m/s2 temos uma inten-

sidade de IX.

Intensidade I II-III IV V VI VII VIII IX X+

Vibração 
sentida

Não 
sentido Fraca Ligeira Moderada Forte Muito 

forte Severa Violenta Extrema

Danos Nenhum Nenhum Nenhum Muito 
ligeiros Ligeiros Moderados Moderados 

a severos Severos Muito 
severos

Acelaração 
Máx. (m/s2) < 0,017 < 0,017 

a 0,14
0,14 a 
0,38

0,38 a 
0,90

0,90 
a 1,8 1,8 a 3,3 3,3 a 6,4 6,4 a 12 > 12

Velocidade 
Máx. (cm/s) < 0,1 < 0,1 

a 1,1
1,1 a 
3,4 3,4 a 8,1 8,1 a 16 16 a 31 31 a 60 60 a 116 > 112

TaBeLa ii‑ Imagem da plataforma sísmica do IDL quando esteve em exibição na expo-
sição alusiva aos 260 anos do sismo de 1 de novembro de 1755, organizada pela Câmara 

Municipal de Lisboa, no Museu da Cidade.
Table II - IDL seismic platform image when shown at the City Museum [Museu da Cidade] 

for the exhibition on the 260th anniversary of the 1 November 1755 earthquake.
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Para conhecermos a magnitude do sismo que poderia ter causado uma tal vi-

bração temos de compreender que a severidade do movimento depende não só da 

magnitude (que mede a energia sísmica libertada na fonte) mas da distância da falha 

que rompeu ao local de observação. A relação entre a intensidade macrossísmica, 

a magnitude e a distância é também uma relação empírica, estando uma delas re-

presentada na fig. 4. Podemos assim verificar que uma intensidade macrossísmica 

pode ter sido gerada por um sismo de magnitude 7,5 a 50 km de distância ou por 

um sismo de magnitude 9,0 a 200 km de distância. Mas atenção, se olharmos 

para a Tabela I podemos verificar que esses dois sismos se distinguem de forma 

significativa pela duração da rutura, e por isso pela duração do sismo (vibração). 

Se a simulação tiver tido uma curta duração, tipicamente de 10 segundos, então a 

primeira hipótese, sismo M=7,5 a 50 km de distância, será a mais provável, apesar 

da duração ser curta de mais.

fig. 4 ‑ Relação empírica entre a intensidade macrossísmica e a distância à fonte para dife-
rentes magnitudes.

Fig. 4 - Empirical relationship between macroseismic intensity and distance to the earthquake 
source for several values of magnitude.
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Modelos de edifícios com um grau de liberdade

Um edifício SDoF (apenas com um grau de liberdade) pode ser facilmente mo-

delado colocando peças em madeira no topo de varões metálicos de alturas diferentes, 

como proposto em American Geophysical Union (1997). O modelo IDL contém 4 

varões presos a um skate para facilitar a sua manipulação (fig. 5a). O modelo ilustra 

os conceitos de ressonância, frequência natural e amortecimento. Também pode ser 

usado para demonstrar os efeitos nefastos de “batimento” quando dois edifícios com 

frequências naturais diferentes se encontram lado a lado. Para classes mais avançadas é 

possível fazer algumas medições recorrendo a cronómetros e dinamómetros para me-

dir o período natural, o amortecimento e também para comparar o valor medido com 

o teórico (conhecendo a massa do oscilador). Estas medições podem levar à discussão 

de qual a relação que existe entre a frequência natural e altura dos edifícios (fig. 5b).

fig. 5 ‑ Modelo simples de edifícios como osciladores SDoF (a); medindo a relação entre 
deformação e força para calcular teoricamente o período natural do modelo de edifício (b)
Fig. 5 - Simple model of buildings as SDoF oscillators (a); Measuring the relationship between 
force and deformation to theoretically estimate the resonance period of the building model (b).

a b
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Modelo de edifício com vários andares

De facto, um edifício é bastante mais complexo que um simples pêndulo verti-

cal. Edifícios de vários andares e outras construções têm várias frequências de res-

sonância associadas à vibração em diferentes direções e também em torção. Por isso 

os edifícios e construções são melhor caracterizados como osciladores de múltiplos 

graus de liberdade (MDoF). Para ilustrar esta complexidade propomos a construção 

dum modelo de um edifício de 3 andares com materiais simples e com maior flexi-

bilidade numa direção (fig. 6a). 

A excitação dinâmica é gerada pela ação dum motor excêntrico no topo do edifí-

cio (fig. 6b). A frequência do motor é controlada por um reóstato o que permite pôr 

em evidência os 3 modos fundamentais de vibração e as suas frequências naturais: 

i) todos os andares oscilam em sincronismo; ii) dois andares oscilam para um lado 

enquanto que o 3º oscila para o outro; iii) os andares oscilam em oposição de fase 

em relação aos vizinhos.

fig. 6 ‑ Modelo dum edifício de 3 andares (a); detalhe do dispositivo colocado no topo, 
usado para fazer vibrar o modelo (b).

Fig. 6 - Model for a 3-storey building (a); Detail of the device placed on the top of the model to 
generate the shaking (b).

a

b
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A vibração e ressonância podem ser visualizados usando acelerómetros de baixo 

custo ligados a um Arduino. Os dados registados poderão depois ser analisados 

para mostrar o registo espectral e medir as frequências de ressonância. Os edifícios 

verdadeiros estão constantemente a ser solicitados pela ação do vento que também 

é capaz de excitar os modos naturais de vibração. Esta situação pode ser simulada 

registando com um acelerómetro uma sucessão de pancadas suaves nos diferentes 

andares do modelo. A análise espectral posterior vai permitir determinar as frequên-

cias naturais do modelo (fig. 7).

fig. 7 ‑ Com um acelerómetro e dispositivo de registo podemos obter uma série temporal de 
pancadas aplicadas em vários pontos do modelo (a); a análise espectral desse registo põe em 

evidência as três frequências de ressonância do modelo (frequências naturais da estrutura) (b).
Fig. 7 - Using an accelerometer and a recording system we obtained a time series of an irregular 
sequence of blows applied to different positions on the model (a); The spectral analysis of the data 

recorded shows the 3 resonance frequencies of the model (b).

a

b
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Modelo de edifício com oscilador de massa sincronizado

Inspirados no vídeo disponibilizado pelo portal “Practical Engineering” 

(https://www.youtube.com/user/gradyhillhouse/featured) o IDL construiu um mo-

delo representando um edifício muito alto com um grau de liberdade, com uma 

direção preferencial de oscilação (fig. 8). O oscilador sincronizado consiste numa 

massa suspensa do topo do edifício no qual podemos fazer variar a massa, o com-

primento do pêndulo e também o aperto que controla o atrito a que o pêndulo está 

sujeito. É o atrito que é responsável pela dissipação de energia do sistema edifício 

+ massa oscilante.

O sucesso do sistema no amortecimento das vibrações do edifício pode ser apre-

ciado visualmente ou através dos registos dum acelerómetro ligado ao Arduino, 

tal como foi usado no modelo MDoF (fig. 9). A frequência do edifício pode ser 

mudada alterando a massa no seu topo e os registos podem ser usados para calcular 

o amortecimento do SDoF. Este modelo foi elaborado no âmbito dum trabalho de 

fim de licenciatura na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

fig. 8 - Modelo de edifício com oscilador 
de massa acoplado de forma a amortecer 

as vibrações causadas pelo vento 
ou por sismos.

Fig. 8 - Model of a building with a coupled 
a tuned mass damper used to damp the 

oscillations caused by earthquakes
and or wind.
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Notas finais

Mobilizar a sociedade em geral para a perceção do risco sísmico que existe em Por-

tugal Continental, uma região de deformação lenta em que os sismos fortes ocorrem 

com longos períodos de retorno, é uma tarefa tão necessária como permanente. Há 

que preparar esta geração e as gerações futuras para um acontecimento que poderá 

acontecer ou não durante as suas vidas. O IDL tem participado ativamente na prosse-

cução deste objetivo quer organizando atividades mais dedicadas à população escolar 

quer realizando ações de formação para professores e formandos. Envolvendo alunos 

do ensino pré-universitário e universitário tem-se procurado igualmente estimular 

vocações para a aprendizagem das Ciências Geofísicas. Os trabalhos documentados 

neste artigo são uma pequena amostra da diversidade de atividades que se têm desen-

volvido desde há mais de 20 anos no IDL. Um dos documentos mais inspiradores 

consultados, e de que se recomenda a leitura, foi publicado em 1997 pela American 

Geophysical Union. Existem ainda imensos recursos hoje disponíveis na Internet. No 

fig. 9 ‑ Registo da oscilação do edifício sem oscilador acoplado (cinzento) 
e com oscilador acoplado (laranja).

Fig. 9 - Plot of the building oscillations without tuned mass damper (grey) 
and with it (in orange).
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entanto, como este artigo tentou mostrar, encontra-se muita falta de rigor e por isso 

se recomenda aos formadores muito cuidado na sua utilização.

Acesso a documentação

Caso haja dificuldades no acesso à documentação referida neste trabalho, ou 

caso se pretendam informações complementares, deverão contactar diretamente os 

autores através do seu correio eletrónico.
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Resumo: No cinquentenário do sismo de 28 de fevereiro de 1969, que assolou 

especialmente o Algarve, lançamos um olhar sobre a forma como 

a imprensa nacional e regional olhou para o evento. Que efeitos? 

Quais as causas de tanta destruição? Como se procurou responder 

aos problemas imediatos das famílias desalojadas? Que ensinamos 

retirar para o presente e o futuro? Desde a caracterização do evento 

telúrico, que só não resultou em maiores danos materiais porque 

o seu hipocentro se deu a grande profundidade, à cobertura das 

visitas governamentais para avaliar os estragos e encontrar soluções 

junto dos poderes locais, a imprensa nacional e regional apresentou 

diversos títulos, procurando dar a conhecer em pormenor os efeitos 

do desastre, as estratégias imediatas para alojar famílias sem teto, os 

planos de recuperação a maior prazo. Não esquecendo que  todo o 

Algarve testemunhou danos materiais de alguma monta, em edifícios 

públicos e privativos, vamos gradualmente focando o nosso olhar no 
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concelho de Lagos, local onde se registou a única morte imediata, 

e em cujo Arquivo Municipal encontrámos alguns documentos que 

ilustram as medidas aprovadas pelo Governo para solucionar os danos 

resultantes do terramoto, num período em que a imprensa já havia 

esquecido o evento.

palavras ‑chave: Lagos, Barão de S. João, Bensafrim, Vila do Bispo, destruição.

Abstract: On the 50th anniversary of the earthquake of February 28th, 1969, which 

especially affected the Algarve, we looked at how the national and re-

gional press saw at the event. What were the effects? What caused such 

destruction? How was it sought to respond to the immediate problems 

of homeless families? What lessons do we take for the present and the 

future? From the characterization of the earthquake event, which only 

did not result in worse material damage because its hypocentre was at 

a great depth, to the coverage of government visits to assess the damage 

and find solutions with local authorities, the national and regional press 

have come up with various headlines detailing the effects of the disaster, 

the  immediate strategies to house homeless families, and longer-term 

recovery plans. Not forgetting that the whole of Algarve saw some sig-

nificant material damage to public and private buildings, we gradually 

turn our eyes to the municipality of Lagos, where the only immediate 

death occurred. In the Municipal Archive we found some documents 

that illustrate the measures approved by the Government to resolve the 

damage caused by the earthquake, at a time when the press had already 

forgotten the event.

Keywords: Lagos, Barão de S. João, Bensafrim, Vila do Bispo, destruction.
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Introdução

Assinalaram-se no passado dia 28 de fevereiro 50 anos sobre o sismo que 

atingiu a Península Ibérica e Marrocos, e que foi sentido com particular in-

tensidade no Algarve, especialmente na região do Barlavento. Por esta razão, 

a Câmara Municipal de Lagos organizou uma sessão pública de evocação ao 

evento sob o título “O Risco Sísmico em Portugal”, em parceria com a Associação 

Portuguesa de Meteorologia e Geofísica, a Sociedade Portuguesa de Engenharia 

Sísmica, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e o Instituto Superior 

Técnico. Nesse encontro apresentámos a comunicação intitulada “O sismo de 

28 de fevereiro de 1969 à luz da imprensa nacional e regional: o caso particular 

do Algarve”, resultado de investigações que havíamos feito para outras finali-

dades, e que com as devidas adaptações e transformações, culminou no presente 

artigo, que por sua vez é o que fica de comunicação homóloga, apresentada 

no XII Encontro Nacional de Riscos, realizado na Escola Secundária João de 

Deus, em  Faro, no dia 27 de abril de 2019, para o qual fomos amavelmente 

convidados pela organização. 

Tudo isto é um processo de agradáveis coincidências, porque quando nos pro-

pusemos estudar o tema, fizemo-lo no intuito de produzir um texto de memória 

sobre o evento para Lagos – Revista Municipal, no âmbito das nossas funções como 

Técnico Superior (e historiador) no Arquivo Municipal de Lagos, apoiando-me nos 

títulos digitalizados pela Hemeroteca Municipal de Lisboa, na hemeroteca region-

alista do Museu Municipal Dr. José Formosinho (em Lagos) e no arquivo histórico 

do município lacobrigense. Esse artigo, intitulado “Falar só… não adianta! – Recor-

dar o sismo de 28 de fevereiro de 1969” saiu no 3.º número da revista referida, no 

início do mês de abril. Estavamos longe de saber que outros serviços municipais se 

encontravam a organizar o encontro já referido, para o qual fomos posteriormente 

convidados, e muito menos ainda esperavamos o convite para trazer o resultado da 

nossa investigação a este livro e ao Encontro de que ele resultou.

Após o evento telúrico, é de estranhar que da primeira reunião da Câmara Mu-

nicipal de Lagos (e nas seguintes), que teve lugar no dia 6 de março de 1969, além da 
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constatação de estragos de monta, não tenha ficado dito mais sobre os mesmos, do que 

o reconhecimento da necessidade de canalizar para as reparações fundos que estavam 

reservados para financiar alguns investimentos de que a cidade carecia. Ora vejamos:

“Abalo sísmico da madrugada de vinte e oito de Fevereiro último: 

- O Senhor Vice-Presidente [Joaquim Nunes Paleta] referindo-se, segui-

damente, às más consequências que para o concelho resultaram do abalo 

sísmico há dias verificado, o qual, como é do conhecimento de todos, 

causou grandes prejuízos, tanto a particulares como ao Município, o que 

ocasionará despesas não previstas com prejuízo para os melhoramentos 

planeados”1 (Câmara Municipal de Lagos, 1969).

Contrariamente, e ainda que, de um modo geral, a cobertura tenha ficado cir-

cunscrita às quatro primeiras semanas sobre a ocorrência, ao ritmo com que iam 

sendo apurados novos efeitos do abalo ou anunciadas as principais medidas oficiais 

para responder às necessidades da população, a imprensa nacional e regional deu-

lhe grande enfoque.

De que sismo falamos afinal?

Do sismo que pelas 3h41m da madrugada de 28 de fevereiro de 1969, com 

epicentro a mais ou menos 230 km a sudoeste de Lisboa, foi sentido na Península 

Ibérica, na Madeira, Baleares, em Marrocos e sul de França. Na altura, a mag-

nitude registada de imediato foi de 7,3 na escala de Richter, mas dados recolhi-

dos posteriormente em outras estações sismográficas internacionais conseguiram 

ser mais precisos, registando 7,9 de magnitude sul e 8,0 de magnitude oeste. 

1 “Acta número cinco da reunião ordinária da Câmara Municipal de Lagos, realizada em 6 de Março 
de 1969”, in Livro de Atas das Sessões da Câmara Municipal de Lagos, 6/6/1968 a 18/12/1969, 
n.º 28, fl. 116v.
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Quanto à intensidade e potencial de destruição, os valores variaram entre os graus 

VI e VII em Lisboa e outras localidades do continente e o grau VIII no Algarve 

(Escala de Mercalli Modificada, 1956). Entre 28 de fevereiro e 24 de março de 1969 

foram registadas 47 réplicas2. Em termos empíricos, sismos com intensidades como 

as referidas atrás, são classificados como muito fortes a ruinosos, tendo como efeitos 

mínimos de destruição a queda de objetos, estuques, chaminés e telhas, bem como 

alguns danos em edifícios, mesmo de construção sólida3 (fig. 1).

Dadas a intensidade e a abrangência do fenómeno, que não foi mais dramático pelo 

facto de se ter verificado no mar e a uma profundidade estimada entre os 15 e os 20 km, 

os principais jornais nacionais foram inundados de parangonas sobre o assunto.

2 Cf. Miranda, J. M., Carrilho, F. (2014). 45 Anos do Sismo de 28 de Fevereiro de 1969, IPMA.
3 Cf. Correio do Sul, Faro, 6 de Março de 1969, Ano L, n.º 2646, p. 1.

fig. 1 ‑ Primeira página do semanário Correio do Sul, de 6 de março de 1969
Fig. 1 - Front page of the weekly newspaper Correio do Sul, of March 6th, 1969.



176

Nos jornais nacionais

São vários os jornais nacionais que durante cerca de duas semanas fizeram a co-

bertura do sismo de 28 de fevereiro, procurando dar a conhecer os efeitos humanos 

e materiais, os pormenores científicos à luz dos conhecimentos da época, a forma 

como as autoridades lidaram com o processo e estabelecendo comparações com 

eventos históricos semelhantes (figs. 2 e 3). 

Gradualmente, por se tratar da região mais afetada do país, o Algarve começa a 

avançar para as primeiras páginas. Entre as localidades mais afetadas, surgem várias 

referências aos concelhos de Castro Marim, Lagos, Portimão, Silves e Vila do Bispo. 

Algo que nos reportam os seguintes exemplos: 

•	 “Algarve – a região mais atingida § (Numerosas famílias desalojadas)”. (Re-

publica, 2 de março de 1969, p. 7);

fig. 2 ‑ Primeiras páginas de jornais diários, Diário de Lisboa e Diário da Manhã, 
do dia 28 de fevereiro de 1969.

Fig. 2 - Front page of the daily newspapers Diário de Lisboa and Diário da Manhã 
of 28th February 1969.
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fig. 3 ‑ Primeira página do jornal diário, República, 
do dia 28 de fevereiro de 1969.

Fig. 3 - Front page of the daily newspaper República, 
of 28th February 1969.

•	 “O Algarve foi duramente flagelado § - Um morto em Lagos e várias vítimas 

em Faro”. (O Século, 1 de março de 1969, p. 8);

•	 “No algarve há povoações semidestruídas e muitas pessoas sem abrigo”; 

“Importantes destruições no extremo sul do país”; “Foi o Algarve a província 

mais assolada pelo tremor de terra”; “Causa de tantas derrocadas na província 

mais meridional – A utilização de argamassa pobre em argila”. (O Primeiro 

de Janeiro, 1 de março de 1969, pp. 1/2);

•	 “Ascendem a milhares de contos os prejuízos causados pelo sismo no País § 

Vila do Bispo – O concelho algarvio mais afectado”; “De Sagres a Vila Real 

de Santo António – As classes pobres foram as mais atingidas”; “Dezenas 

de habitações ameaçam ruína por toda a terra algarvia”; “O Ministro das 

Obras Públicas visita hoje o Algarve”; “Mais de 60 por cento das casas de 

Vila do Bispo foram atingidas” (O Primeiro de Janeiro, 2 de março de 

1969, p. 1/9);
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•	 “A zona mais atingida pelo sismo § No Algarve ruiram 70 % das casas de 

duas localidades”; “Outras localidades que sofreram graves prejuízos: Castro 

Marim, Portimão, Barão de S. João, Barão de S. Miguel”; “O Ministro das 

Obras Públicas numa “Zona de Desastre” § Todo o Litoral Algarvio duramente 

atingido pelo Sismo § Centenas de casas destruídas e muitas mais danificadas 

§ elevando-se o total dos prejuízos a alguns milhares de contos”; “Decisões to-

madas na reunião com o Ministro Rui Sanches”. (Diário de Notícias, 3 de 

março de 1969, pp. 1/7);

•	 “Algarve: a província mais atingida pelo sismo”; “Da ponta de Sagres à foz do 

Guadiana § onda de pavor e de destroços em toda a faixa do Algarve”. (Jornal 

de Notícias, 1 de março de 1969, pp. 1/9).

Fazendo uma filtragem ainda maior dos assuntos, testemunhamos entre os vári-

os órgãos de comunicação social escrita referências específicas às terras algarvias do 

Barlavento e a Lagos, em particular.

O Diário de Notícias de 1 de março de 1969 (p. 12) descrevia do seguinte modo 

os efeitos no concelho de Lagos:

“Na Zona de S. José, próximo do quartel, um casal, ao arrastar os 

filhos para a rua, mal puseram os pés fora da porta, a casa desabou, 

ficando reduzida a um montão de ruínas. Este desabamento deve-se ao 

facto de ter caído uma parede de um prédio contíguo, mas mais alto. As 

igrejas de S. Sebastião e Santa Maria, e ainda a igreja das freiras, e o 

monumento nacional que é a igreja de Santo António sofreram bastantes 

danos. Na igreja de Santa Maria caiu a cruz de Cristo. Na Praça de 

Armas, na escola Conde Ferreira a platibanda e a pedra trabalhada onde 

estava suspenso um sino caiu, arrastando tudo na queda. Há muitas casas 

danificadas, com fendas. § Em Bensafrim há cerca de 30 casas derrubadas 

e também Vila do Bispo sofreu muitos danos. No Hotel Golfinho a garra-

faria estava mais ou menos inutilizada e os vinhos derramados pelo chão, 

bem assim como nalguns estabelecimentos comerciais. Na casa Trindade, 

há a registar muitos prejuízos, pois partiu-se muita loiça”. (Diário de 

Notícias, 1 de março de 1969)
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O Jornal de Notícias, do mesmo dia (p. 9), também destacava a cidade algarvia, 

sob o título “Em Lagos – um homem morto e prejuízos de grande vulto”, mencionando 

em primeiro lugar a morte do camponês João Gregório dos Reis no sítio ou aldeia 

de S. João, então às portas de Lagos, local muito próximo daquele em que hoje se lo-

calizam os Paços do Concelho do Século XXI. Enumera de seguida o desabamento 

parcial de casas e o abatimento de telhados, as grandes fendas abertas na igreja ma-

triz de Santa Maria, no quartel e em muitas casas antigas, a exigir obras imediatas 

de reparação. Destaque para Bensafrim, onde muitas famílias ficaram desalojadas.

Na imprensa regional

Ainda que numa escala menor (mas mais prolongada no tempo), que se deve 

em parte à inexistência de jornais diários de prelo algarvio, a imprensa regional 

seguiu a mesma tendência da sua homóloga nacional, trazendo a lume as diferentes 

ocorrências relacionadas com o sismo. Na maioria dos casos “visitados”, as notícias 

começam a chegar, contudo, quase uma semana depois do tremor de terra, cum-

prindo as datas de saída dos diferentes periódicos. Tal como os seus congéneres 

nacionais, os jornais algarvios procuraram fazer uma cobertura transversal a toda a 

região, dando destaque aos estragos verificados sobre edifícios e às pessoas sinistra-

das. Eis alguns títulos que destacamos dos números que consultámos:

•	 “Um violentíssimo abalo sísmico foi sentido em todo o país”. (Comércio de 

Portimão, 6 de março de 1969, p. 1);

•	 “O tremor de terra de 28 de Fevereiro causou grandes destruições no Algarve”. 

“Apontamento de Silves – O Sismo”. “Crónica de Portimão – Por favor, não 

sacudam a cidade!”; “Brisas do Guadiana – Madrugada que não esquece”. 

(Jornal do Algarve, 8 de março de 1969, p. 1 e 8/2/3);

•	 “Além do susto, o Abalo Sísmico causou avultados prejuízos no Algarve”. (Povo 

Algarvio, 8 de março de 1969, p. 1).

•	 “Quando a terra treme os homens ficam perplexes e amedrontados”. (Voz de 

Loulé, 4 de março de 1969, p. 1 e 3).
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Novamente impelidos a dar enfoque a Lagos, porque é a cidade em que vivemos 

e trabalhamos, para além de ser uma das sedes de concelho em que mais se fizeram 

sentir os efeitos nefastos do sismo, selecionámos um artigo do Jornal do Algarve, 

de 8 de março de 1969. O texto, da autoria de Joaquim de Sousa Piscarreta, corres-

pondente do semanário de Vila Real de Santo António em Lagos, integra a rubrica 

Correio de Lagos e intitula-se “Lagos perante o abalo sísmico de 28 de Fevereiro”. Em 

poucas palavras consegue sintetizar a dimensão dos danos: 

“[…] Todos os edifícios públicos sofreram e os da Câmara Municipal, 

Comando Militar e Hospital da Misericórdia foram os mais atingidos. 

A Escola Industrial, apesar de ser de construção recente, também sofreu. 

As igrejas foram de modo geral afectadas, oferecendo perigo a de Santa 

Maria […] e a torre principal da de Santo António onde se encontra 

instalado o Museu Regional. § […] Das povoações do concelho, a mais 

atingida foi Bensafrim. § Há também a lamentar a morte do sr. João 

Gregório dos Reis, de 51 anos, casado com a sr.ª D. Maria Rufina de 

Jesus, moradores em […] S. João, sobre o qual desabou a sua residência”. 

(Jornal do Algarve, 8 de março de 1969, p. 6).

Acudir aos necessitados

Dado o considerável volume de estragos sobre edifícios públicos e privados, civis 

e religiosos, desde logo os meios de comunicação social apontaram como principal 

razão da destruição dos edifícios particulares o facto de terem sido edificados com 

recurso a técnicas e materiais de construção frágeis: “Causa de tantas derrocadas na 

província mais meridional – a utilização de argamassa pobre em argila”, assim ditava 

O Primeiro de Janeiro (1 de março de 1969, p. 6). 

O Estado procurou lavar as suas mãos de responsabilidades sobre os danos 

materiais registados. Para o efeito, foram rapidamente lançados para os jornais 

artigos referindo a adequação da legislação em vigor para a construção civil, para 
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fazer frente ao risco sísmico, destacando o Decreto 41658 de 31 de maio de 1958, 

em que se aprova o Regulamento de Segurança das Construções contra sismos, 

e o Decreto n.º 44041 de 18 de novembro de 1961, aprovando o Regulamento 

de Solicitações em Edifícios e Pontes. Ambos os diplomas referem a divisão de 

Portugal continental e insular em três zonas de risco sísmico: Forte, em que se 

inclui toda a faixa litoral, desde Lisboa e arredores até Vila Real de Santo António, 

e grupos oriental e central do arquipélago dos Açores; Médio, que corresponde 

grosso-modo ao restante Alentejo, norte da Estremadura, Ribatejo e Beira Litoral; 

Fraco, correspondente ao restante território continental, ao grupo ocidental dos 

Açores e ao Arquipélago da Madeira.

Como principal mártir do terramoto, o Algarve foi visitado por altas individu-

alidades do Estado, com a finalidade de se inteirarem das necessidades mais pre-

mentes e delinearem um plano de resposta. 

Mereceu grande cobertura pelos jornais a visita que no dia 2 de março de 1969 

o Ministro das Obras Públicas, Rui Sanches, fez aos concelhos de Vila do Bispo, 

Lagos e Portimão (fig. 4). O itinerário terminou com uma reunião na última lo-

calidade, em que estiveram presentes os autarcas daqueles três concelhos e do de 

Silves, e em que se começou a delinear o plano estratégico concertado para repara-

ção dos estragos, e que constou de: fazer uma relação dos habitantes com residências 

destruídas ou danificadas; demolir os edifícios em risco; remover os escombros; 

alojar provisoriamente os desalojados; construir bairros para pessoas socialmente 

desprotegidas; reconstruir ou reparar as casas de pessoas de fracos recursos; comuni-

car às tutelas dos edifícios públicos os danos que os mesmos sofreram4.

Outro episódio destacado pelos media foi a visita de Marcelo Caetano às prin-

cipais zonas sinistradas do Barlavento, no dia 7 de março de 1969 (fig. 5), na com-

panhia do Ministro das Obras Públicas, já referido, do Secretário de Estado da 

4 Apud. Livro de Atas das Reuniões (1968-1970), Câmara Municipal de Vila do Bispo, in Jesus, 
Artur Vieira de, Vila do Bispo, Lugar de Encontros (II), Edição comemorativa do 355.º Aniver-
sário de elevação a vila, Câmara Municipal de Vila do Bispo, 2017, p. 160. Cf. Povo Algarvio, 
8 de março de 1969, p. 1: “Medidas tomadas pelo Sr. Ministro das Obras Públicas na sua visita ao 
Algarve: Acudir imediatamente aos desalojados, reedificar os edifícios públicos danificados, reconstruir 
as habitações que o possam ser, demolir as outras e instalar casas desmontáveis para solucionar todas 
as situações de emergência”.
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Informação e Turismo, César Moreira Baptista, dos responsáveis dos Serviços de 

Urbanização de Faro, do Instituto Nacional de Assistência à Família e da Direção 

Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Conclusão imediata da visita: re-

solver o alojamento dos mais necessitados.

No rescaldo das visitas governamentais e das soluções encontradas para dar 

assistência às famílias mais afetadas, e na hora de custear o seu alojamento pro-

visório, foi procurado o equilíbrio financeiro. Disso nos dão conta os ofícios 

enviados pela Câmara Municipal de Lagos aos presidentes das Juntas de Freg-

uesia de Barão de S. João, Bensafrim, Odiáxere, Santa Maria e S. Sebastião, em 

18/3/1969, divulgando uma circular dos Serviços de Urbanização de Faro, pela 

qual se procurava verificar a disponibilidade de casas ou armazéns desocupados 

para alojar as famílias, de forma mais económica comparativamente às casas 

pré-fabricadas5.

5 Cópia dos ofícios n.º 1157 a 1161 de 18/3/1969 enviados aos Presidentes das Juntas de Freguesia 
de Barão de S. João, Bensafrim, Odiáxere, Santa Maria e S. Sebastião. Arquivo Municipal de Lagos.

fig. 4 ‑ Visita do Ministro das Obras Públicas a Vila do Bispo (O Século, 3 de março de 1969).
Fig. 4 - Visit of the Minister of Public Works to Vila do Bispo (O Século, March 3rd, 1969).
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Interessantes são também os ofícios dirigidos ao Diretor dos Serviços de Urbaniza-

ção de Faro, contendo as listas de famílias “comprovadamente pobres” de Bensafrim 

e Barão de S. João, a necessitar de reconstrução total ou parcial das suas casas, dando 

cumprimento à necessidade de identificar as vítimas da destruição para traçar o plano de 

reparação a que já aludiremos6. Na primeira das localidades, com casas a necessitar de re-

construção total encontramos os nomes de Maria Isabel Vieira, Madalena de Jesus Fer-

nandes, José Manuel Passarinho, Manuel Luís Evangelista, Herdeiros de João da Costa 

6 Cópia do ofício n.º 1442 de 16/4/1969 enviado ao Diretor de Urbanização de Faro; Cópia do ofício 
n.º 1463 de 18/4/1969 enviado ao Diretor de Urbanização de Faro. Arquivo Municipal de Lagos.

fig. 5 ‑ Visita do Presidente do Conselho de Ministros a Barão de S. João 
 (O Algarve, 16 de março de 1969).

Fig. 5 - Visit of the Prime Minister to Barão de S. João (Lagos) 
(O Algarve, March 16th, 1969).
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Barradinha, José Domingos Marreiros, Florêncio José e Francisca Rosa. No caso de 

Barão, para reconstrução total foram indicadas as casas de Francisco António Gonçalves, 

António Augusto Pereira, Francisco Fernandes e António Correia. Para reconstrução 

parcial, as de José António, José Vieira, Agostinho Marreiros Caneco, José Rosado de Al-

meida, Francisco Alexandre, Josefa da Conceição, Sesinando Batista e Vicente Duarte.

Importa referir também a lista dos chefes de família a quem foram atribuídas 

casas desmontáveis, expedida para o mesmo destinatário, em ofício de 12 de no-

vembro de 19697: Joaquim Duarte Cristino; Francisco António da Assunção; José 

António Rodrigues; Augusto Humberto; José António da Glória; José Pacheco; José 

da Luz; José Manuel dos Santos Pereira; João António Correia.

As medidas que os documentos referidos nos parágrafos anteriores ilustram 

foram enquadradas pelo Decreto-Lei n.º 49010 de 20 de maio de 1969, autori-

zando o Governo a implementar o plano de recuperação sobre os estragos do sismo, 

assente em cinco eixos essenciais: reconstrução ou reparação de edifícios públicos 

e privados; construção de novas habitações; alojamento provisório dos sinistrados; 

urbanização; concessão de crédito para obras particulares.

A imprensa também não esqueceu alguns episódios de solidariedade civil e mili-

tar às vítimas do sismo. O Jornal do Algarve alude à constituição de uma comissão 

angariadora de fundos para auxílio dos sinistrados em Bensafrim e à importante 

colaboração do Centro de Instrução e Condução Auto n.º 5 (aquartelado em La-

gos), às populações afetadas pelo sismo, nos concelhos de Lagos e de Vila do Bispo, 

materializada especialmente na remoção de escombros8.

Aproveitando o mote do XII Encontro Nacional de Riscos – Risco Sísmico. 

Aprender com o Passado –, podemos concluir que apesar da grande intensidade 

do sismo de 28 de fevereiro de 1969, a distância e profundidade do epicentro e 

hipocentro contribuíram para que os estragos sobre os edifícios tenham sido su-

perficiais na maior parte dos edifícios, tendo tido consequências mais catastróficas 

nas casas que não cumpriam a legislação reguladora das construções anti-sísmicas. 

7 Cópia do ofício n.º 3612 de 12/11/1969 enviado ao Diretor de Urbanização de Faro. Arquivo 
Municipal de Lagos.

8 Cf. Jornal do Algarve, 22 de março de 1969, p. 7; Idem, 29 de março de 1969, p. 10.
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Assim, porque não estamos livres de um dia sofrer na pele uma experiência como 

esta, nunca é demais considerar que se deve agir prioritariamente no domínio da 

prevenção. Afinal de contas, “Falar só… não adianta“!9
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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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