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Na históriasfsmicade Portugalhá o registode eventossfsmicos
com efeitosdestruidores.sendode esperarque novossismos
de grande potencialdestrutivoocorram no futuro no nossopafs.
Na história sísmicade Portugalhá o registo da ocorrência de eventossísmicoscom efeitosdestruidores.sendo
de esperarque novossismosde grande potencialdestrutivo ocorram no futuro no nossopaís.
Os danos provocadospelos sismos nas construções
dependemda severidadedaquelese da resistênciadestas.
ou seja.da vulnerabilidadedas construçõesa estetipo de
acção.
Grandeparte do edificado daszonasde maior sismicidade do país.nomeadamentedosAçores.do Algarvee particularmente da cidade de Lisboa. encontra-se em
condiçõesde segurançamuito precáriasface à eventualidade de um abalo sísmicointenso.
Por exemplo.os edifíciosde alvenaria.que constituem
a maioria dos edifícios da cidade de Lisboa.não foram
objecto de dimensionamentosísmicoespecífico.e apresentam.consoantea tipologia a que pertencem.insuficiênciascomo:
. Degradação
daspropriedadesdosmateriaisestruturais
. Construção.por vezes.muito precária.com contraventamentoinsuficiente
. Recuperação.
por vezes.muito precáriaapóso terramoto de 1755
Acrescento
de pisose caves
. Alterações.
em particularao níveldaslojas.deficientemente projectadase/ou executadas.
com debilitação
de paredese fundações
. Introdução pouco criteriosade elementosmetálicos
e de betãoarmado
. Paredescom espessurareduzida.poucoresistentese
em númeroinsuficiente
Fundações.
por vezes.deficientes
Presença
de elementosdecorativospesados
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Tambémos edifíciosde betãoarmadoapresentamdeficiências,em particular os edifíciosditos "semductilidade",

que são a maioria dos edifícios de betão armado. Nesta
tipologia.é reduzida a capacidadeda estruturadissipara
energiaque lhe é transmitidapelo sismo.atravésda deformação e redistribuição dos esforçospelos diversoselementosestruturais.e de continuara respondercomo um
todo sem perda significativa de
resistência.
Relativamenteaos edifícios mais
recentes.projectadosde acordo com
a regulamentaçãoactual que data de
1983. podem ou não ter resistência
sísmicaadequada.pois na realidade
não há controlede qualidadede projecto ou construçãoa não ser que o
dono de obra o imponha.Assima vulnerabilidadedestesedifíciospode ser
extremamentevariável. dependendo
fortemente da qualificação e motivação dos intervenientes na construçãode cadaedifício.
É objectivodo Programaque está
a ser preparadopelo GECoRPA
e pela
SPESreduzir substancialmente
a vulnerabilidade do edificado em
Portugal.atravésda sua reabilitação
sísmica.Pretendeassimminimizar-se
as perdaseconómicase sociaisque o
próximo sismode grandeintensidade
poderá causar. conferindo-se aos
edifícios uma capacidaderesistente
que assegure:

.

a protecção de pessoas.bens e

.

da funcionalidadedos elementos em risco para um sismo
moderado. relativamente frequente (período de retorno
curto) e
a prevençãodo colapso das
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construçõespara um sismo intenso. relativamenteraro (pe- i
ríodo de retorno longo).
I

o Programa

dirige-se fundamen-

talmente à mitigação do risco das'
construções existentes e apenas de
carácter habitacional e de escritórios.
dada a elevada complexidade e
dimensão do problema.
O lançamento de um tal Programa I
pressupõe mecanismos que assegurem a articulação entre diversas
entidades. como sejam. as associações
empresariais do sector da construção.

de promotores imobiliários. de seguradoras.de proprietários e inquilinos. instituiçõesfinanciadoras.etc.. para
além dos organismosestatais (Governo.Autarquias.ProtecçãoCivil.Instituiçõesnormativas).

