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O que fazer durante a 
próxima crise sísmica



Seismicity map of Mallet and Mallet (1858) based on felt reports. Dark brown 
areas have high number of intensity reports and the yellowish areas with low 
number of intensity reports.

Já no Séc XIX as principais regiões de actividade sísmica eram conhecidas
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Estruturas Geológicas na Micro-Placa dos Açores



Sismicidade nos Açores

Fontiela, (2018)



Sismicidade nos Açores

Média de 
um sismo 
por cada 33 
anos



Algumas Notas sobre os Sismos de 1980 e 1998 

• Política de Gestão na Resposta
• 1980 – Criação do GAR – Enfâse na política de “Auto-Reconstrução”
• 1998 – Criação do CPR – “Estado assumiu a Reabilitação quase por inteiro”

• O acompanhamento logo após o sismo foi muito diferente quer na 
parte sismológica quer na parte da reconstrução. Nos 20 anos que 
separam os 2 acontecimentos, as redes sismográficas sofreram 
enorme evolução. Hoje há muito maior cobertura do território, 
rapidez na resposta e precisão nos resultados sobre a localização do 
sismo e sua magnitude.

• Também a “filosofia de intervenção” evoluiu muito. Em 1998 já se 
dava muito mais importância à valorização do “Património”.



Comparação de Sismos e Incêndios Florestais

• Para um período de 20 anos entre sismos (1980 e 1998) nos Açores e 
20 anos de Incêndios Florestais no Continente (2000-2017), o número 
de vítimas mortais é duplo nos incêndios (Sismos:~80; incêndios>200). 

• O número de feridos é também semelhante.

• Mas o impacto económico directo medido em função do PIB dos 
Açores (para os 2 sismos) e do PIB nacional para os Incêndios é muito 
diferente, sendo de longe o sismo de 1980 o que apresentou maior 
impacto.

https://www.dn.pt/lusa/cronologia-pelo-menos-200-mortos-
desde-2000-em-incendios-2017-e-o-pior-ano-8848644.html



Custos dos Sismos de 1980 e 1998

Sismo 1980
(Reconstrução 
concluída 1990)

Sismo 1998
(Reconstrução concluída 1990)

Custo Fogos 
Calif 2018
(2018)

Sismo 1755
(à época)

Valores referidos a 295 M€ 
(1990)

361 M€ (2008) 16 Billion US$ 
14.5x103 M€

PIB (Região Açores 1990) 600-1000* 
M€ (1990)

3400 M€ (2008) PIB Califórnia
142.522 M€

Rácio (Custos Sismos)/PIB 30-50% 
(1990)

10.6% (2008) 10% (2018) 40-65%

* Número estimado http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/938A239D-07F8-

437D-8790-80CC14D1F375/112485/ARAAemNúmeros.pdf



Custos incêndios de 2000 a 2017 no Continente (M€)

PIB Continente (2018)
200 000 M€

Acumulado (Incêndios
2000-2017) ~8000 M€

Rácio: 4%
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Outros indicadores para o Continente –Sinistralidade Rodoviária

• As Cheias de 1967 a Norte de Lisboa terão causado mais de 700 mortes de acordo com 
investigação jornalística de 2017. Na época os valores oficiais apontavam para 500 vítimas 

• Mortes nas estradas tem vindo a diminuir desde 1995 (últimos 20 anos)
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Mortos nas estradas portuguesas nos 
últimos 42 anos (média diária = 4.55)

https://www.portugal.gov.pt/pt/GC18/Documentos/MAI/Sinistralid
ade_Rodoviaria_2009.pdf; 
http://www.ansr.pt/Noticias/Pages/Sinistralidade-
Rodovi%C3%A1ria-em-Portugal-Continental-em-2014.aspx



Cheias e movimentos de massas em 
Portugal para o período 1900-2000

QUARESMA, I.; ZÊZERE, J.L. (2010)



O que dizer sobre o que foi a Reconstrução (1)

• As construções em Betão Armado (BA) comportaram-se muito 
melhor que as de alvenaria em qualquer dos sismos.

• As mais recentes feitas em BA e segundo as regras do RSA 
(1983) são bastante mais resistentes, sobretudo se fiéis a essa 
Regulamentação. 

• Das estruturas que foram afectadas pelos 2 sismos e que foram 
objecto de reforço realizado de acordo com as Recomendações 
feitas a propósito dos sismos, tudo leva a querer que na 
eventualidade de novo sismo se comportem muito melhor que 
anteriormente.

• As técnicas seguidas foram muito diferentes.



O que dizer sobre o que foi a Reconstrução (2)

• Em 1980 privilegiou-se o BA no interior das paredes formando 
pórticos com “Cintas Sísmicas” e lajes pesadas. Estava-se numa 
época em que se davam os primeiros passos para defesa do 
“Património”.

• Em 1998 seguiram-se mais esses aspectos bem como uma 
tentativa de ter em conta outras atitudes como Planeamento 
Urbano. Mantiveram-se paredes de alvenaria que foram 
forradas com redes metálicas; os pavimentos em madeira foram 
mantidos, suportados em vigas metálicas que permitiam a 
ligação das paredes com funcionamento em “caixa”. Ainda não 
se falava nas novas práticas de Eficácia energética ou acústica. 



Novo Regulamento aprovado há dias

• Existe um novo Regulamento baseado nos Euro-Códigos que é 
mais exigente que o RSA e apresenta uma parte dedicada à 
Reabilitação e Reconstrução que não era abordada em 
regulamentos anteriores.

• Só o futuro poderá mostrar como este novo Regulamento pode 
vir a mudar a vulnerabilidade sísmica dos parques Habitacional 
e Monumental. Mas para que ele tenha êxito é necessário 
mudar algumas regras relacionadas com o cumprimento da lei, 
principalmente na verificação do projecto e na fiscalização em 
obra.



Experiência colhida nos Sismos de 1980 e 1998 e outros

• Atendimento às populações mais afectadas.

• Transporte de feridos. Tratar dos desalojados.

• Necessidade de repor a “normalidade” nas redes: 
Electricidade, Telemóveis, Águas, Viária…

• Definir prioridades

• Necessidade de possíveis “escoramentos” (Recursos 
humanos e materiais)

• Necessidade de ter Plano de Emergência e fazê-lo cumprir.



• O levantamento dos danos para conhecer o problema foram feitos de 
forma muito diferente até porque os dois casos foram muito distintos em 
extensão e impacto. Hoje em dia existem tecnologias muito avançadas para 
as quais deveríamos estar preparados para dar respostas rápidas.

• Ajuda da EU (Copernicus) - fotos de satélite obtidas em poucas horas.

• Uso de Drones para fotografar.

• Uso de “fichas para levantamento dos danos” (expeditas e detalhadas). 
O LREC tem trabalhado neste tópico). Há tirar partido dos “androides” 
para agilizar o preenchimento e tratamento dos dados recolhidos. 

• Participação dos Cidadãos – Observatórios (Exige Preparação 
antecipada)

Experiência colhida nos Sismos de 1980 e 1998 e outros



Sismo da Albânia de 26 Nov 2019
40 Mortos

• O sismo foi às 
02:54 do dia 26 de 
Novembro. A 
activação para a 
emergência 
Copernicus foi 
dada às 11h e o
mapa com uma 
pré-avaliaçao dos 
danos no edificado 
saíu dia 27 Nov às 
09:48.

Zonas Já analisadas -30h depois

Informação “Copernicus)



Imagem Satélite



Filmagem com Drone

Campo de tendas

Edifício completamente colapsado



• Uso de Simuladores de Danos para proceder a estimativas de 
danos Humanos e Materiais.

• A população deve estar preparada para os “avisos” e saber 
como lidar com a informação transmitida pelas 
“autoridades”, como deve constar de um Plano de 
Emergência Familiar”.
• Os organismos devem saber como comunicar com a 

população. Deve ser célere e precisa.
• Organização dos Recursos Humanos (Técnicos e 

Voluntariado)
• Organização dos pedidos de ajuda.

Experiência colhida nos Sismos de 1980 e 1998 e 
outros (2)



No pós-sismo (1980 vs 1998)
• Foram preparadas Recomendações de como Proceder nas Obras de Reconstrução

• Em 1980 – “Notas sobre os Princípios a ter em conta na Reconstrução de Zonas 
atingidas pelo sismo de 1/1/80, nos Açores”. (Doc. Mais de Princípios que de 
Técnicas)

• Em 1998 – “Regras Gerais de Reabilitação e Reconstrução de Edifícios 
Correntes…” (Doc. Essencialmente de Técnicas, ilustrado com muitas imagens)

• Desde 1998 para cá muitos desenvolvimentos científicos tiveram lugar, dado o 
elevado número de sismos ocorridos  e o desenvolvimento extraordinário da 
tecnologia. Há que pôr tudo isto ao serviço das populações para mitigar os 
efeitos.

Um elemento muito interessante que orienta o que qualquer um de nós 
pode fazer por si próprio é o Folheto ”Prepare a sua casa para um 
Terramoto” de que se mostra um excerto.



Danos Não-Estruturais

• Guia-Prático
• Portefólio Soluções
• Disseminação de conhecimento a diversos estratos etários





E certamente o Panfleto “Comportamento Antes, Durante 
e Pós Sismo”

Para todos os Cidadãos
• Preparar a casa, local de trabalho ou escola
• Conhecer as regras de conduta para sismo e tsunami
• Kit de Emergência; Ter sempre o Telemóvel carregado.
• O que fazer logo a seguir ao sismo: ponto de encontro…

Pessoal dedicado, voluntário, treinado, …
• Tratar da população
• Conhecer as necessidades e atribuir recursos (Gerir a Emergência)
• Proceder à limpeza das zonas obstruídas
• Conhecer a situação: Levantamentos expeditos
• Escoramentos de situações de emergência…



Açores, Faial 1998

Açores, Faial 1998

É necessário preparação antecipada….Obrigado


