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Cumprimento ainda todas as entidades, palestrantes e 

convidados aqui presentes, 

Começo por agradecer, em nome de Sua Excelência o 

Presidente do Governo dos Açores, o convite da Ordem 

dos Engenheiros Técnicos para aqui estar presente. 

Devo ainda dizer, que para além de ser uma honra, 

representar o Governo dos Açores numa iniciativa da 

Ordem dos Engenheiros Técnicos na Região Autónoma 

dos Açores, é ainda com enorme satisfação, que vejo ser 

debatido um tema tão importante, como é o tema da 

sismologia. 

Um debate subordinado ao tema “O que fazer perante a 

próxima crise sísmica nos Açores”, com um painel 

composto por técnicos com um vasto currículo e 

experiência nesta área, é sem dúvida um exercício de 

cidadania e participação social por parte da Ordem dos 

Engenheiros Técnicos.  

Será desnecessário, afirmar que o tema da sismologia, é 

para os Açorianos, um tema presente no nosso dia a dia, 

quer seja por via das memórias mais ou menos recentes, 
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quer seja por registos históricos, quer seja ainda pelas 

precauções e medidas de prevenção que nos habituamos 

a ter.   

É sabido que o Arquipélago dos Açores, constituído de 

ilhas de origem vulcânica, por se situarem numa junção 

tripla das placas tectónicas, regista periodicamente uma 

elevada atividade sísmica, assistindo-se por essa razão 

a crises sísmicas em algumas zonas pontuais do 

arquipélago, como é o caso neste momento ao largo da 

ilha do Faial.   

Neste sentido, o Governo dos Açores desde sempre que 

tem atuado numa perspetiva de prevenção e 

planeamento com o propósito de aumentar a resiliência 

em relação ao impacto que as crises sísmicas podem ter 

nas populações das várias ilhas dos Açores. 

No entanto, lamentavelmente, também já foi necessário 

ter-se uma atuação de reação, socorro e recuperação em 

algumas situações de calamidades resultantes de crises 

sísmicas, pelo que destaco o sismo de 1980, que atingiu 

a Terceira, São Jorge e Graciosa, com uma magnitude 
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de 7.2 na escala de Richter, causando o falecimento de 

71 pessoas, ferindo mais de 400 pessoas e desalojando 

15.000. 

E mais recentemente em 1998 o sismo que atingiu o 

Faial, Pico e São Jorge com uma magnitude 5,6, em que 

morreram 8 pessoas e 2.900 ficaram desalojadas. 

Em ambas situações o Governo dos Açores desenvolveu 

e coordenou uma enorme operação de recuperação e 

reabilitação, envolvendo diversas entidades públicas e 

privadas, no sentido de garantir a reposição da 

normalidade possível nessas ilhas. 

Não é possível reproduzir, neste espaço de tempo, todos 

os contributos que foram dados no socorro, 

realojamento e reabilitação, que mereceu até uma 

edição bibliográfica, o facto é que a Região Autónoma 

dos Açores aprendeu muito com estas calamidades. 

Aprendizagem essa que resultou em diversos 

instrumentos que permitiram contribuir para a melhoria 

e enriquecimento ao nível do planeamento, através das 

Cartas de Risco e Planos Diretores Municipais, assim 
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como para definição de Regras Gerais de Reabilitação e 

Reconstrução de Edifícios nos Açores, sem colocar de 

parte aqueles que são os regulamentos atualmente em 

vigor em todo o território nacional, como os Eurocódigos. 

Chegados hoje aqui, e passados cerca de duas décadas, 

os Açores estão sem dúvida mais bem preparados para 

enfrentar uma crise sísmica de grande dimensão. 

Seja por via da prevenção e cumprimento das boas 

regras de ocupação do solo e de edificação. 

Seja pela previsibilidade através da capacidade de 

monotorização e deteção de fenómenos anormais. 

Seja pela capacidade de intervenção por parte dos 

diversos agentes da proteção civil em caso de 

calamidade. 

Quer seja ainda, pelo conhecimento e experiência dos 

diversos agentes relacionados com o sector da 

construção.  

Mas muito mais há ainda para se fazer pelo que 

destacava três medidas que nos parecerem 

interessantes:  
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1ª) medida - A criação de uma Base de Dados de 

Técnicos com competência para o preenchimento de 

formulários de avaliação uniformizado de danos em 

edifícios correntes após um sismo ou outro evento 

catastrófico. 

Assim a informação a ser recolhida pelos técnicos 

envolvidos no levantamento possibilitará, portanto:  

1) determinar o nível de danos no património edificado, 

para estimativa preliminar dos custos associados à 

reparação/reabilitação/reconstrução;  

2) avaliar os riscos de vária ordem que afetam os 

edifícios, para identificar restrições de acesso e uso; e,  

3) e determinar as necessidades de realojamento. 

2ª) medida - A utilização da tecnologia ótica do novo 

sistema de cabos submarinos de ligação, Continente – 

Açores – Madeira, para a deteção sísmica, estudos 

geofísicos e produção de alertas e avisos de sismos e 

tsunamis. 

E por fim, A operacionalização do Projeto ALERT4YOU, 

que tem o objetivo de reforço da eficiência das 
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comunicações e o aumento da capacidade de difusão de 

informação e alertas relacionados com situações que 

possam comprometer a segurança da população, 

residente e visitante, através da disponibilização já em 

2020 do Sistema de Aviso às Populações por SMS, para 

todos os utilizadores de rede móvel, que se localizem 

numa zona de risco, independente do operador e não 

sujeito a qualquer registo.  

São medidas concretas como estas, que o Governo dos 

Açores, pretende implementar de forma a contribuir para 

o aumento da resiliência e da segurança no caso de 

ocorrência de um sismo e de outros fenómenos.  

Estas medidas visam ainda tornar as nove ilhas dos 

Açores num destino de Turismo Seguro. 

Mas a responsabilidade na prevenção e intervenção em 

caso de sismo, é também uma responsabilidade toda a 

Sociedade Civil e neste sentido a formação tem um papel 

importante nesta matéria. 

Neste sentido seria importante, por exemplo, que a 

Universidade dos Açores possa adaptar as suas ofertas 
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formativas para dar formação avançada e especializada 

aos técnicos existentes nos Açores, nomeadamente 

Engenheiros, para que estes possam estar ainda mais 

habilitados a atuar na prevenção e intervenção ao nível 

das infraestruturas existentes. 

Por fim, resta-me agradecer novamente o convite e 

congratular a Ordem dos Engenheiros Técnicos por esta 

iniciativa, lançando o desafio para que num futuro 

próximo seja possível organizarmos, em conjunto com 

outras entidades, um Congresso Internacional nos 

Açores sobre a Temática da Sismologia, porque a 

presença de um corpo técnico de engenharia formado e 

capaz de responder às exigências insulares é essencial 

para o nosso futuro. 

E termino afirmando que quando se fala em prevenção e 

adoção de medidas de segurança, o futuro é já hoje!!! 

Muito Obrigado pela Vossa Atenção. 


