
ESTARÁ A NOSSA CONSTRUÇÃO PREPARADA 

EM CASO DE SISMO? 

 

 

Exmº. Senhor Diretor Regional das Obras Públicas e Comunicações, 

 

Exmº. Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, 

 

Exmº. Senhor Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos 

Açores, 

 

Exmº. Senhor Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, 

 

Ilustres Convidados, 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Estarão os nossos edifícios, antigos e novos, preparados para resistir a um terramoto? 

Em caso de sismo como se iriam comportar os edifícios? 

 

É sabido que actualmente já são muitos os edifícios onde a construção incorpora 

materiais mais adequados e com maior resistência ao impacto provocado por um sismo. 

Então e a reabilitação? Numa altura em que a reabilitação de edifícios é cada vez maior 

seria indispensável que as mesmas obras de melhoramento pudessem também servir 

para dotar esses mesmos edifícios de maior segurança estrutural. 

 

Crê-se que em Portugal 60% dos edifícios existentes foram construídos há mais de 30 

anos, verificando-se que 14% necessitarão de uma reparação estrutural de dimensão 

média a muito grande. 

Em termos de legislação “Portugal é bastante exigente a este nível e foi também 

pioneiro nas exigências legais para o cálculo de estruturas perante acções sísmicas.” 

 

A maior parte do parque habitacional antigo que é reabilitado em Lisboa, uma das 

cidades de maior risco sísmico da Europa e em outras cidades portuguesas, não cumpre 



critérios de resistência ou reforço sísmico nem essas obras são fiscalizadas - como 

deveriam - pelas autarquias. 

 

Os sismos são fenómenos geológicos, inevitáveis, praticamente imprevisíveis, e 

recorrentes. Não é possível prever a data de ocorrência de futuros sismos com potencial 

destrutivo, tanto podendo estes fenómenos ocorrer no dia em que está a decorrer este 

evento como décadas depois. Mas não há dúvidas de que zonas como Portugal 

continental e os Açores, que já foram atingidos por sismos de forte potencial destrutivo 

no passado voltarão a sê-lo no futuro. 

 

Em Portugal continental, num cenário sísmico pessimista mas plausível, podem vir a 

morrer dezenas de milhar de pessoas e os prejuízos podem assumir a ordem de grandeza 

do PIB. 

Cenários de sismos mais fracos mas com elevada probabilidade de ocorrência podem 

originar prejuízos materiais da ordem de 10 000 milhões de euros (o correspondente a 

10 pontes Vasco da Gama) e centenas ou milhares de mortos. No entanto, as principais 

consequências dos sismos podem ser significativamente reduzidas, pois a engenharia 

sísmica moderna tem a capacidade de dotar os edifícios e outras estruturas de resistência 

sísmica suficiente para assegurar a sua sobrevivência a sismos de muito forte 

intensidade. 

 

A reabilitação de edifícios em Portugal tem sido feita visando essencialmente a 

melhoria das condições de habitabilidade e estéticas, sendo excepções os casos em que a 

segurança estrutural é efectivamente melhorada. Esta questão é particularmente negativa 

no que diz respeito à resistência sísmica, pois uma larga maioria dos edifícios 

intervencionados foram construídos em épocas em que não havia a preocupação de lhes 

conferir resistência sísmica. A engenharia sísmica moderna em geral, e a portuguesa em 

particular, dispõe de capacidade técnica e científica para reforçar muitos desses edifícios 

com boa relação custo-benefício. Infelizmente, no passado recente, a segurança 

estrutural foi frequentemente reduzida em intervenções que melhoraram as condições de 

habitabilidade. 

 

Os edifícios construídos antes da 1ª regulamentação antissísmica moderna são em média 

mais fracos que os construídos posteriormente, pois essa regulamentação aumentou os 



padrões de exigência a aplicar no projecto dos edifícios, apesar de não existir 

fiscalização sistemática da sua aplicação. Mesmo os edifícios antigos mais fracos 

podem ser eficientemente reforçados para resistir a sismos. A figura mostra a diferença 

de danos devidos ao sismo do Faial de 1998 em duas construções antigas adjacentes, 

uma reforçada antes do sismo e a outra não, ilustrando este efeito. 

 

 

 

A observação dos danos resultantes de um sismo tem permitido concluir que a dimensão 

dos estragos está diretamente relacionada com a qualidade de construção dos edifícios.  

Não é por acaso que edifícios situados lado a lado, com condições geológicas 

semelhantes se encontram, uns, de pé, por vezes sem uma única racha visível e, outros, 

completamente destruídos. 

 

Entre os argumentos usados para não agir em Portugal, para não mudar o status quo 

refere-se o perigo de informar a população, que “semearia o pânico” e “desestabilizaria 

o mercado imobiliário”.  

 

Relativamente ao primeiro argumento pode referir-se que as pessoas não morrem por 

saber que há sismos, mas morrem porque há sismos. Por isso não há justificação para 

não divulgar informações cujo conhecimento pode contribuir para reduzir o risco. Neste 

contexto o argumento do pânico é essencialmente usado para justificar a negligência.  



 

O segundo argumento visa impedir alterações ao valor dos imóveis por os consumidores 

tomarem conhecimento das suas características de resistência. Isto é eticamente 

condenável tanto por atentar contra o direito legítimo dos consumidores de saber o que 

compram e dessa forma contra a transparência do mercado, como por secundarizar a 

proteção da vida humana. 

 

Em entrevista ao site Idealista em Julho de 2016 o então Presidente da SPES - 

Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, Aníbal Guimarães da Costa, dizia o 

seguinte: “Noto que estes (referindo-se aos políticos) têm receio de por alguns decretos 

lei cá fora, porque acham que isso vai travar o desenvolvimento da Economia no setor 

da construção civil. Não tenho essa perceção, porque penso que a maior parte das 

medidas são simples de implementar, não oneram muito a construção dos edifícios. 

Falamos de 2% ou 3%, o que não representa nada, muitas vezes gastam muito mais 

dinheiro numa banheira de hidromassagem do que a fazer um reforço na estrutura do 

edifício quando se está a intervir. 

 

Por tudo isto e muito mais, a AICOPA partilha da opinião de que deveria criar-se um 

sistema de certificação da proteção sísmica dos edifícios, aplicável aos edifícios 

públicos e privados, por forma a promover a construção com altos padrões de qualidade 

e segurança, dotando o consumidor de um instrumento que lhe permita conhecer as 

características do produto que está a adquirir. Esta certificação deveria ocorrer em dois 

momentos: em fase de projeto e em fase de execução deste. 

 

Este sistema constituiria também uma forma de acrescentar valor ao produto resultante 

da atividade da construção civil. 

 

Afinal de contas, a segurança de todos e de cada um de nós não tem preço. 

 

 

 

 

 


