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SUMÁRIO 
 
A avaliação das perdas para cenários sísmicos pré-definidos é uma ferramenta importante para o planeamento e a 
gestão da emergência.  
 
Contudo, estratégias efectivas de mitigação do risco sísmico não se devem restringir a uma avaliação dos efeitos 
de cenários, ainda que múltiplos, pois esta avaliação não fornece um panorama global da importância absoluta e 
relativa do risco sísmico em várias regiões de um território, pois cinge-se apenas à análise dos efeitos de uma 
número limitado de eventos. 
 
O objectivo deste trabalho é o de analisar o risco sísmico do Continente Português considerando a sismicidade 
global que o afecta e fornecer uma visão hierarquizada da severidade do risco sísmico em várias regiões do 
Continente. 
 
A solução proposta passa por avaliar medidas estatísticas de tendência central para descrever as perdas sociais e 
económicas que poderão ocorrer no Continente, num determinado intervalo de tempo, e ordenar os distritos desta 
região de acordo com indicadores escolhidos. 
 
Os resultados são hierarquizados em termos de indicadores do risco sísmico esperado anual obtidos para todos os 
concelhos do Continente e agregados para regiões mais vastas deste território, os distritos as NUTs II e o próprio 
território Contiental. Escolhem-se dois indicadores de risco sísmico absoluto e três de risco específico, mais 
concretamente, os valores esperados anuais de perdas económicas (AEL), humanas (AHL), económicas 
normalizadas pelo valor de reposição do parque habitacional da região (AELR), económicas normalizadas pela 
população total residente na região, ou seja, per capita (AELC) e humanas também normalizadas pela população 
total residente na região (AHLR). 
 
Conclui-se que a Área Metropolitana de Lisboa e o Algarve são as regiões responsáveis pelos valores mais 
elevados do risco sísmico absoluto, enquanto que, a região do Algarve se destaca no que toca ao risco específico. 
 
1.  INTRODUÇÃO 
 
O objectivo principal deste trabalho é o de analisar o risco sísmico do Continente Português considerando a 
sismicidade global que o afecta. Pretende-se ainda hierarquizar as regiões do País em função do seu risco 
sísmico. Neste contexto, será também estudada a influência das variáveis perigosidade, vulnerabilidade e 
exposição sobre o risco analisado.  
 
A solução proposta passa por avaliar os valores esperados anuais das perdas económicas e humanas em 
consequência dos sismos que afectam Portugal Continental, expressos por cinco indicadores que quantificam as 
perdas absolutas e relativas. 
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De salientar que as perdas económicas absolutas obtidas decorreram, exclusivamente, das estimativas dos danos 
nos edifícios do parque habitacional o que tem como consequência uma avaliação por defeito do risco sísmico no 
território do Continente. Com efeito, os edifícios de habitação foram o único tipo de estruturas analisado a partir 
de apuramentos efectuados com os Censos 2001. Destes apuramentos podem inferir-se as características da 
vulnerabilidade sísmica do parque habitacional do País e fornecer um panorama quantitativo exaustivo sobre a 
vulnerabilidade sísmica desse parque à data dos Censos 2001.  
 
Assim, por um lado, não foram considerados todos os sistemas construídos que se encontram sujeitos ao risco 
sísmico em Portugal Continental, e por outro, não foram considerados todos os tipos possíveis de perdas directas 
(e.g. as do recheio dos edifícios ou a interrupção temporária de actividades económicas), nem as perdas 
indirectas, nem as decorrentes de efeitos colaterais dos fenómenos sísmicos (e.g., incêndios, tsunamis). 
 
Por exemplo, Di Pasquale et al. [1] avançam que no sismo Umbria-Marche de 26 de Setembro de 1997, de 
magnitude 6,0, que destruiu ou danificou 80 000 habitações no centro de Itália, a estimativa oficial das perdas 
económicas para edifícios civis situava se em cerca de 70 a 80% das perdas totais, sendo a diferença devida a 
necessidades de reparação das estruturas públicas, monumentos e infra estruturas. Os mesmos autores referem 
ainda que para sismos menos severos, e numa região com elevada densidade de infra estruturas, o diferencial 
pode ser bem superior. 
 
Note-se que os valores das perdas que não foram aqui analisadas são muito difíceis de quantificar, devido à 
dificuldade na obtenção de dados, como o comprova a grande variabilidade das estimativas empíricas avançadas 
por diferentes autores. Por exemplo, Tiedemann [2] estima que as perdas nos recheios nos edifícios podem 
atingir valores superiores a 10% do valor total dos respectivos danos médios, enquanto McGuire [3] menciona 
que uma aproximação muito grosseira para as perdas de recheio dos edifícios corresponderá a cerca de metade 
dos seus danos estruturais.  
 
2.  MODELAÇÃO DAS PERDAS ESPERADAS ANUAIS 
 
2.1.  Definição de conceitos 
 
Os conceitos principais utilizados em trabalhos de avaliação do risco sísmico são também comuns a outros tipos 
de fenómenos naturais. Apesar de existirem convenções internacionais que estabelecem as definições básicas 
neste domínio [UNDRO, 1979, citado por 4, 5, 6, 7], apresentam-se, de seguida, as principais definições 
adoptadas neste trabalho, de modo a tornar o texto mais conciso, explícito e matematicamente consistente: 
 
1. Perigosidade, perigo ou ameaça, H, é entendida como a probabilidade de excedência de um determinado nível 

de severidade do fenómeno natural, num local e período de tempo de exposição especificados.  
 
2. Os elementos expostos ao risco de um fenómeno natural, ou simplesmente os elementos em risco são as 

existências susceptíveis de serem directa ou indirectamente afectadas adversamente pelo fenómeno natural 
numa região determinada.  

 
3. A Exposição, E, dos elementos em risco, reflecte o valor dos elementos expostos ao risco ou é traduzida por 

uma medida quantitativa das existências dos mesmos. 
 
4. A Vulnerabilidade, V, reflecte a capacidade que um determinado elemento em risco tem para resistir, ou para 

ser afectado, pelo fenómeno natural, sendo condicionada pelo nível de severidade do fenómeno.  
 
5. Os danos, D, correspondem aos efeitos físico adversos causados pelo fenómeno natural, com uma acção de 

de determinada intensidade, sobre os elementos em risco. 
 
6. O Risco específico, RS, é definido como a probabilidade de se igualar ou exceder um determinado valor de 

perdas L, relativas, em consequência da ocorrência do fenómeno natural na região e período de exposição 
especificados, sendo uma função da perigosidade e da vulnerabilidade. O risco específico é muitas vezes 
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expresso pelo valor esperado das perdas sofridas por um elemento em risco num intervalo de tempo, 
normalizado pelo valor global do elemento em risco. 

 
7. O Risco ou risco absoluto, R, refere-se à probabilidade de se igualar ou exceder um determinado valor de 

perdas (L) absolutas em consequência da ocorrência do fenómeno natural na região e num período de tempo de 
exposição especificado, sendo uma função da perigosidade, da vulnerabilidade e do valor dos elementos em 
risco (exposição). 

 
2.2.  Modelo matemático 
 
De acordo com os conceitos atrás definidos a modelação probabilística do risco sísmico recorre à expressão 
seguinte: 
 
 P(L > l ) =∫D∫H  P(L > l | d ) P(D > d | h ) fH(h) dh dd (1) 
 
Esta expressão é ilustrada graficamente na Figura 1 para uma tipologia construtiva de vulnerabilidade v. Note-se 
que as cores da figura são consentâneas com as da expressão anterior, em que, a perigosidade é identificada a 
verde, a vulnerabilidade e dano a azul e o risco a encarnado. 
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Figura 1: Modelação probabilística do risco sísmico [adaptado de 8 e 9]. 
 
Para se obter uma estimativa das perdas económicas devidas aos danos físicos no edificado causados por sismos, 
associou-se um custo de reparação a cada estado de dano, utilizando a grandeza adimensional factor de dano, 
DFd, definida como a razão entre o custo de reparação de um edifício, num determinado estado de dano, e o 
valor global de reposição do edifício [10]. Os factores de dano aplicados na presente pesquisa são os utilizados 
Protecção Civil Italiana [11] encontrando-se reunidos na Tabela 1. 
 

Tabela 1 - Conversão de indicadores de dano em perdas económicas [11]. 
 

Graus de dano da escala  
de intensidades macrossísmica EMS-98 [12] 

Factor de dano [%]  

1 1 
2 10 
3 35 
4 75 
5 100 
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Na prática, a tradução dos estados e graus de dano em percentagens de valores de reposição, conduz à obtenção 
de um índice de perdas que não é mais do que um valor médio das perdas, condicionado por um nível de 
perigosidade sísmica, obtido pela ponderação, através dos factores de dano, dos quantitativos dos edifícios que 
se encontram num dado estado de dano e que pertencem a uma determinada tipologia construtiva de 
vulnerabilidade V = v, conforme se equaciona na expressão (2): 
 
 ( ) ( ) ( )∑ ∑ =⋅=⋅⋅⋅= d v VDdvT vVhdDDFANehL PPE  (2) 

 
em que,  
 

TNe  é o número total de edifícios na região em análise; 

 

vA  representa a superfície média dos edifícios pertencentes à tipologia de vulnerabilidade v na região em 
análise; 

 
( )hdDD =P  representa a matriz de probabilidade de dano, interpretada como a percentagem de edifícios da 

classe de vulnerabilidade v que se encontra no estado de dano d, quando sujeitos a uma acção 
sísmica de severidade h; 

 
( )vVV =P   é a probabilidade dos edifícios da região em análise pertencerem à tipologia com vulnerabilidade 

V=v, assumida igual à frequência dessas tipologias na região. 
 
A vulnerabilidade sísmica dos elementos em risco pertencentes a uma dada tipologia construtiva é descrita por 
um índice de vulnerabilidade proposto por Giovinazzi & Lagomarsino [13 e 14] que por sua vez recorre à 
classificação de vulnerabilidade existente na escala EMS-98 [12]. A descrição da vulnerabilidade média de uma 
região V  (e.g. concelho ou distrito), é posteriormente obtida a partir da ponderação do índice de vulnerabilidade 
de uma tipologia pelas existências das várias tipologias de edifícios da região.  
 
A introdução da superfície média dos edifícios pertencentes à tipologia construtiva de vulnerabilidade v na 
expressão 3 resulta na avaliação da exposição E em termos da área total habitada da região em análise:  
 
 ∑×= v vT ANeE  (3) 

 
Neste caso, as perdas económicas esperadas são avaliadas pela área perdida equivalente, condicionada por um 
dado nível de perigosidade sísmica. Se forem introduzidos preços indicativos para a construção, então a 
exposição E passa a ser avaliada, monetariamente, em termos do valor de reposição do parque habitacional da 
região em análise, VRPH. 
 
Tendo em conta que graças à expressão 3 se transformaram os danos em edifícios num valor esperado de perdas, 
condicional à perigosidade sísmica, E(L | h), então o valor esperado das perdas para um dado período de tempo e 
região escreve-se simplesmente:  
 
 ∫=

H H dhhfhLL )()(E)(E  (4) 

 
Se a análise probabilística da perigosidade sísmica for avaliada por uma probabilidade ou por uma taxa de 
excedência correspondente a um intervalo de tempo de um ano, a expressão anterior exprime o valor esperado 
anual das perdas económicas em consequência de sismos, que será identificado ao longo deste trabalho por AEL1.  
 
No que concerne ao risco absoluto se, em lugar dos edifícios, forem analisados os indivíduos que neles habitam, 
tem-se, por analogia com AEL, o valor esperado anual das perdas humanas, designado de AHL. Neste estudo 
recorreu-se ao modelo de Coburn & Spence [16] para avaliar as perdas humanas em consequência de sismos. 

                                                           
1 Na literatura inglesa AEL designa-se por Annualized Earthquake Loss [15].  



SÍSMICA 2007 – 7º CONGRESSO DE SISMOLOGIA E ENGENHARIA SÍSMICA 5 

5 

No que diz respeito às perdas relativas vão ser estimados três indicadores de risco específico: AELR, AELC e 
AHLR. Neste contexto, AELR2 traduz os valores esperados anuais das perdas económicas normalizados pelo 
valor de reposição do parque habitacional da região, AHLR avalia os valores esperados anuais das perdas 
humanas normalizadas pela população total residente na região ( TNp ) e AELC os valores esperados anuais das 
perdas económicas também normalizadas pela população total residente na região, ou seja, as perdas económicas 
per capita. 
 
Na Tabela 2 exibe-se uma matriz que organiza os indicadores de risco que serão utilizados neste trabalho. 
 

Tabela 2 - Matriz dos indicadores do risco sísmico esperado anual 
 

Indicador de risco Absoluto Relativo 
Económico AEL AELR e AELC 

Humano AHL AHLR 
 
As expressões 5 a 7 formalizam matematicamente as relações entre indicadores de risco relativo e absoluto: 
 
 AELR = AEL / VRPH (5) 
 
 AELC = AEL / TNp  (6) 
 
 AHLR = ADL / TNp  (7) 
 
2.3.  Aplicação a Portugal Continental 
 
2.3.1.  Variáveis explicativas 
 
Para estudar a influência das variáveis perigosidade, vulnerabilidade e valor dos elementos expostos ao risco 
sísmico sobre os valores esperados anuais do risco sísmico revelou-se necessária a construção de descritores ou 
índices médios destas variáveis. 
 
Para descrever a perigosidade sísmica H de cada concelho, medida em termos de intensidade macrossísmica, 
adoptou-se o valor esperado desta variável aleatória, calculado a partir da sua distribuição de probabilidade para 
um período de tempo de exposição de 50 anos, ou seja, a transformação da distribuição de probabilidade anual 
na distribuição de probabilidade relativa a um intervalo de tempo de exposição de τ = 50 anos, é feita de acordo 
com a expressão 8 [17], assumindo que as excedências do movimento do solo em anos sucessivos são 
independentes [3]: 
 

 ( ) [ ]
τ

τ
τ 








−=>−=≤

0

1
1)(P1P

RP
hHhH  (8) 

 
Simbolizou-se o índice de perigosidade assim obtido por IH, o qual será algumas vezes, designado simplesmente 
por perigosidade. 
 
Como foi atrás referido a vulnerabilidade sísmica dos elementos em risco pertencentes a uma dada tipologia 
construtiva é descrita por um índice de vulnerabilidade proposto por Giovinazzi & Lagomarsino [13 e 14] 
Posteriormente, a descrição da vulnerabilidade média, V , de uma região, tal como um concelho ou distrito, é 
obtida a partir da ponderação do índice de vulnerabilidade de uma tipologia pelas existências das várias 
tipologias de edifícios da região. Refira-se que os apuramentos efectuados nos Censos 2001 permitiram obter o 
número de edifícios pertencentes a uma dada tipologia construtiva com a desagregação geográfica da freguesia. 
 

                                                           
2 Na literatura inglesa AELR designa-se por Annualized Earthquake Loss Ratio [15]. 
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O valor dos elementos expostos ao risco sísmico, numa região, é descrito pelo valor de reposição dos edifícios 
do parque habitacional, VRPH, aí existentes e pela população total nela residente, TNp . Para efeitos de 
monetarização das perdas partiu-se da superfície média dos pavimentos dos edifícios em risco, recolhida com a 
desagregação geográfica das Unidades Territoriais para fins Estatísticos de 2º nível (NUTS II), que foi 
posteriormente multiplicada pelos preços indicativos da construção estabelecidos pela Portaria nº 1062-C/2000 
de 31 de Outubro que assume os valores de 461,4, 509,3 e 582,6 Euros/m2 para o ano de 2001. Estes valores 
distintos correspondem a três zonas do País que agrupam os concelhos especificados no nº 2 do artigo 7º do 
Decreto-Lei nº13/86 de 23 de Janeiro. Os concelhos com o preço de construção mais elevado correspondem às 
sedes de distrito e a alguns concelhos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto. 
 
Sobre as perdas humanas, o estudo restringe-se a cenários de ocorrência de sismos em que a população se 
encontra maioritariamente nas suas habitações, uma vez que a mobilidade espacial não foi modelada. Neste 
artigo, a análise do risco é apresentada exclusivamente em termos de vítimas mortais, embora também tenham 
sido analisados ferimentos de diversas severidades. 
 
A Figura 2 exibe a distribuição geográfica, por concelho, das variáveis que explicam os valores esperados anuais 
do risco sísmico. Nesta figura sobressai a perigosidade elevada no Sudoeste do Continente Português, a 
vulnerabilidade média elevada no Baixo Alentejo e os maiores valores das existências nas Áreas Metropolitanas 
de Lisboa e Porto, evidenciando-se também as regiões de Leiria e Braga no que toca ao VRPH e também a região 
de Coimbra no que respeita à população.  

 

Perigosidade
[5,0 - 5,5]
5,5 - 6,0
6,0 - 6,5
6,5 - 7,0
7,0 - 7,5
]7,5 - 8,0]

Vulnerabilidade
[0,52 - 0,55]
0,55 - 0,58
0,58 - 0,61
0,61 - 0,64
0,64 - 0,67
]0,67 - 0,72]

N

50 0 50 Kilometerskm

VRPH [Euro x 10^6] 
[91,7 - 500]
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 4000
4000 - 6000
]6000 - 8328,2]

Ocupantes [#]
1921 - 10000
10000 - 20000
20000 - 50000
50000 - 100000
100000 - 200000
200000 - 553113

 
Figura 2: Variáveis explicativas utilizadas na avaliação do risco sísmico, por concelho [9]. 
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2.3.2.  Avaliação das perdas esperadas anuais 
 
As distribuições geográficas, por concelho, das diversas medidas das perdas económicas esperadas anuais, em 
consequência de sismos potenciais são representadas na Figura 3.  
 
Os indicadores de risco apresentados são expressos em diversas unidades para facilitar a compreensão imediata 
dos resultados. Assim, o risco económico absoluto (AEL) exprime-se em milhões de Euro, mas também é 
ilustrado em percentagem do PIB de 2001. O mesmo se aplica aos indicadores de risco económico específico. 
Por exemplo AELR exprime-se em permilagem, ou seja, em termos de Euro por milhar de Euro do valor dos 
edifícios expostos, mas também é apresentado em termos de percentagem de área habitacional perdida. Note-se 
que na ausência da variação dos preços por m2 de construção, o AELR expresso em Euro por milhar de Euro, 
apresenta valores dez vezes superiores aos das perdas económicas esperados anuais, relativas, traduzidas pela 
percentagem de área habitacional perdida.  
 

AELC [Euro per capita]
[3 - 20]
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 100
]100 - 219]

N

Área perdida [%]
[0,006 - 0,025]
0,025 - 0,05
0,05 - 0,10
0,10 - 0,15
0,15 - 0,20
]0,20 - 0,31]

AELR [% ]o

50 0 50 Kilometerskm

[0,06 - 0,25]
0,25 - 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5
1,5 - 2,0
]2,0 - 3,1]

 

AEL [Euro x 10^6] 
[0,03 - 0,2]
0,2 - 0,5
0,5 - 1,0
1 - 2
2 - 5
]5 - 8,13]

Perda / PIB 2001 [%] 
[0 - 0,0001]
0,0001 - 0,0005
0,0005 - 0,001
0,001 - 0,002
0,002 - 0,005
]0,005 - 0,007]

 
Figura 3: Perdas económicas esperadas anuais, por concelho [9]. 

 
Os traços mais salientes nas cartas de risco específico (topo da Figura 3) são os seus valores elevados no 
Alentejo e Algarve, em particular no sul do Alentejo Litoral, no Baixo Alentejo e no Barlavento Algarvio, 
enquanto que os indicadores que medem o risco absoluto (parte inferior da Figura 3) evidenciam os maiores 
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valores do risco sísmico na Área Metropolitana de Lisboa e também no sul do Alentejo Litoral (concelho de 
Odemira) e no centro do Algarve (concelhos de Silves e Loulé).  
 
A Figura 4 mostra a distribuição geográfica, por concelho, dos valores esperados anuais das vítimas mortais, 
decorrentes de sismos. Na perspectiva do risco absoluto (à esquerda) salienta-se o valor mais elevado de vítimas 
mortais anuais no sul do Alentejo Litoral, no Barlavento Algarvio e particularmente em Lisboa. Em termos 
relativos (à direita) salienta-se o sul do distrito de Beja e todo o Barlavento Algarvio, relevando-se os concelhos 
do litoral oeste destas regiões (Odemira, Aljezur, Vila do Bispo e Monchique).  

AED [#]
[0 - 0,02]
0,02 - 0,05
0,05 - 0,1
0,1 - 0,5
0,5 - 1,0
]1,0 - 1,8]

AEDR 2001 [% ]
[0 -0,001]
0,001 - 0,003
0,003 - 0,005
0,005 - 0,01
0,01 - 0,025
]0,025 - 0,051]

o

N

50 0 50 Kilometerskm

 
Figura 4: Perdas humanas esperadas anuais, por concelho [9]. 

 
2.3.3.  Acumulação das perdas esperadas anuais por distrito 
 
Na Tabela 3 listam-se os 18 distritos do Continente por ordem decrescente dos valores das variáveis envolvidas na 
avaliação do risco sísmico: o índice de perigosidade, o valor médio da vulnerabilidade, o valor de reposição do 
parque habitacional e o número de indivíduos residentes em risco.  
 

Tabela 3 - Ordenação dos distritos de Portugal Continental pelo valor de reposição do seu parque habitacional 
(VRPH), indivíduos residentes, e índices de perigosidade e vulnerabilidade sísmica. 

 
Ordem do 

distrito 
VRPH  

[€ × 106] 
 Ordem do 

distrito 
Indivíduos  

[#] 
 Ordem do 

distrito 
IH 

 Ordem do 
distrito 

V  

1. Porto 49601  1. Lisboa 2 104 533  1. Faro 6,919  1. Beja 0,662 
2. Lisboa 38614  2. Porto 1 770 961  2. Setúbal 6,557  2. Évora 0,611 
3. Braga 25368  3. Braga 827 914  3. Lisboa 6,471  3. C. Branco 0,605 
4. Aveiro 21744  4. Setúbal 780 534  4. Beja 6,470  4. Coimbra 0,602 
5. Santarém 19884  5. Aveiro 709 145  5. Évora 6,211  5. Bragança 0,602 
6. Setúbal 19699  6. Leiria 457 518  6. Santarém 6,137  6. Guarda 0,600 
7. Leiria 18055  7. Santarém 451 610  7. Leiria 6,069  7. Santarém 0,600 
8. Viseu 17373  8. Coimbra 439 219  8. Portalegre 5,945  8. Vila Real 0,595 
9. Coimbra 15518  9. Viseu 392 599  9. Coimbra 5,799  9. Portalegre 0,594 
10.Faro 15460  10.Faro 390 310  10.C.Branco 5,736  10.Viseu 0,591 
11.Vila Real 12033  11.V. Castelo 249 129  11.Aveiro 5,644  11.Leiria 0,590 
12.V. Castelo 12023  12.Vila Real 222 664  12.Viseu 5,558  12.Lisboa 0,588 
13.C. Branco 9829  13.C. Branco 207 211  13.Porto 5,537  13.Faro 0,586 
14.Guarda 9669  14.Guarda 179 157  14.Guarda 5,510  14.Aveiro 0,581 
15.Bragança 8917  15.Évora 172 472  15.Braga 5,507  15.Setúbal 0,580 
16.Beja 6064  16.Beja 159 661  16.Vila Real 5,455  16.Porto 0,573 
17.Évora 5322  17.Bragança 148 374  17.V.Castelo 5,427  17.V.Castelo 0,571 
18.Portalegre 4548  18.Portalegre 126 098  18.Bragança 5,336  18.Braga 0,565 

AHL [#]   AHLR [‰] 
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Relativamente ao tema da acumulação das perdas numa região em que os elementos em risco se distribuem 
espacialmente, importa referir que as perdas individuais não são estatisticamente independentes, logo a variância 
da perda global não resulta simplesmente da soma das variâncias das perdas individuais, pois também deverá ser 
considerada a correlação existente entre as perdas [18]. No entanto, embora a correlação espacial seja essencial 
para a compreensão da distribuição das perdas globais em torno do seu valor esperado, essa correlação não é 
necessária para a obtenção do valor esperado das perdas acumuladas de um conjunto de elementos em risco 
distribuídos numa região, pois o valor esperado total resulta da soma das perdas médias dos elementos 
individuais. Na presente secção e na seguinte, far-se-á a análise dos valores acumulados das perdas esperadas por 
distrito e NUT II, respectivamente. 
 
Na Tabela 4 ordenam-se os 18 distritos do Continente por valores decrescentes das variáveis AEL, AELR e AELC 
com o intuito de fornecer uma visão hierarquizada da severidade das perdas económicas em consequência de 
sismos neste território.  
 
Tabela 4 - Ordenação dos distritos de Portugal Continental pelo valor esperado anual das suas perdas económicas. 

 
Ordem do 

distrito 
AEL 

[€ × 106] 
 Ordem do  

distrito 
AELR  
[‰] 

 Ordem do 
distrito 

AELC  
[€ per capita] 

1. Lisboa 29,54  1. Beja 1,812  1. Beja 68,82 
2. Faro 23,82  2. Faro 1,541  2. Faro 61,03 
3. Setúbal 13,89  3. Lisboa 0,765  3. Santarém 26,50 
4. Santarém 11,97  4. Setúbal 0,705  4. Évora 21,74 
5. Beja 10,99  5. Évora 0,705  5. Setúbal 17,80 
6. Leiria 8,12  6. Santarém 0,602  6. Leiria 17,74 
7. Porto 7,27  7. Leiria 0,450  7. Lisboa 14,04 
8. Coimbra 4,80  8. Portalegre 0,352  8. C. Branco 13,39 
9. Aveiro 4,29  9. Coimbra 0,309  9. Portalegre 12,68 
10. Évora 3,75  10.C. Branco 0,282  10.Coimbra 10,93 
11. Viseu 3,31  11.Aveiro 0,197  11.Guarda 9,58 
12. Braga 3,15  12.Viseu 0,190  12.Viseu 8,43 
13. C. Branco 2,77  13.Guarda 0,177  13.Vila Real 7,88 
14. Vila Real 1,75  14.Porto 0,147  14.Bragança 7,69 
15. Guarda 1,72  15.Vila Real 0,146  15.Aveiro 6,04 
16. Portalegre 1,60  16.Bragança 0,128  16.V.Castelo 5,56 
17. V. Castelo 1,38  17.Braga 0,124  17.Porto 4,10 
18. Bragança 1,14  18.V. Castelo 0,115  18.Braga 3,80 

 
Sobre os valores esperados das perdas económicas anuais constantes da Tabela 4 refira-se que o distrito de 
Lisboa sobressai por possuir o indicador de rico absoluto AEL mais elevado. O risco elevado de Lisboa é 
consentâneo com o segundo maior valor de reposição do seu parque habitacional entre todos os distritos de 
Portugal e com um índice de perigosidade elevado (3º da lista respectiva – Tabela 3). A perda absoluta anual 
estimada para Lisboa é cerca de 24% superior à perda estimada para o segundo distrito da lista, o de Faro. Este 
distrito tem uma posição cimeira na lista dos AELs (2º), devido ao valor muito elevado do respectivo índice de 
perigosidade (1º da lista - Tabela 3). Já os 3º e 4º lugares da lista dos AELs, são ocupados pelos distritos de 
Setúbal e Santarém, respectivamente, devendo-se, no primeiro caso, ao valor elevado do seu índice de 
perigosidade (2º da lista) e, no caso de Santarém aos valores moderadamente elevados das três variáveis 
explicativas, o valor de reposição do parque habitacional (5º), o do índice de perigosidade (6º) e do índice de 
vulnerabilidade (7º). Em contrapartida, o distrito de Bragança tem o AEL mais reduzido da lista, por se situar em 
último lugar no que se refere ao seu índice de perigosidade e 15º lugar relativamente ao seu valor de reposição 
do seu parque habitacional. 
 
Os distritos que se situam numa posição cimeira da lista dos indicadores de risco relativo AELR são aqueles que 
possuem uma vulnerabilidade e/ou perigosidade sísmica elevadas, e/ou têm valores reduzidos de reposição do 
seu parque habitacional. O distrito de Beja reúne todas as condições necessárias para ocupar uma posição 
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cimeira na lista das AELR (1º), ou seja, um valor de reposição do parque habitacional baixo (16º) e valores de 
perigosidade e vulnerabilidade elevados (4º e 1º, respectivamente).  
 
Aplica-se um raciocínio idêntico na explicação da posição cimeira do distrito de Beja na lista do indicador de 
risco relativo AELC (1º), substituindo apenas o valor de reposição do seu parque habitacional pelo número de 
pessoas nele residentes e confirmando que este número é coerentemente baixo (16º). 
 
Na Tabela 5 ordenam-se os 18 distritos do Continente por valores decrescentes das variáveis AHL e AHLR, com 
o objectivo de fornecer uma visão hierarquizada da severidade das perdas humanas em consequência de sismos 
neste território. Verifica-se que o distrito de Faro apresenta o maior valor de perdas humanas, tanto absolutas 
como específicas e que os distritos de Lisboa, Beja e Setúbal se situam sempre entre as quatro primeiras posições 
referentes a estes indicadores de risco sísmico. 
 

Tabela 5 - Ordenação dos distritos de Portugal Continental pelo valor esperado anual das suas perdas humanas. 
 

Ordem do distrito AHL [#]  Ordem do distrito AHLR [‰] 
1. Faro 5,196  1. Faro 0,01331 
2. Lisboa 3,824  2. Beja 0,01186 
3. Beja 1,894  3. Setúbal 0,00224 
4. Setúbal 1,746  4. Lisboa 0,00182 
5. Santarém 0,433  5. Évora 0,00157 
6. Évora 0,272  6. Santarém 0,00096 
7. Leiria 0,238  7. Leiria 0,00052 
8. Porto 0,110  8. Portalegre 0,00040 
9. Coimbra 0,100  9. Coimbra 0,00023 
10.Aveiro 0,090  10.Castelo Branco 0,00021 
11.Portalegre 0,050  11.Aveiro 0,00013 
12.Viseu 0,049  12.Viseu 0,00012 
13.Castelo Branco 0,044  13.Guarda 0,00010 
14.Braga 0,035  14.Porto 0,00006 
15.Guarda 0,018  15.Vila Real 0,00006 
16.Vila Real 0,013  16.Viana do Castelo 0,00005 
17.Viana do Castelo 0,012  17.Braga 0,00004 
18. Bragança 0,006  18.Bragança 0,00004 

 
2.3.4.  Acumulação das perdas esperadas anuais por NUT II e território Continental 
 
Na Tabela 6 procede-se à acumulação dos valores esperados anuais das perdas económicas e humanas para 
regiões mais vastas que o distrito, nomeadamente as Unidades Territoriais para fins Estatísticos de 2º nível, 
NUTS II, e o território do Continente. Esta acumulação fornece uma visão global do risco sísmico de Portugal 
Continental e permite efectuar abordagens comparativas entre regiões do Continente. No mesmo quadro também 
se exibem os quantitativos dos elementos em risco e os seus valores de exposição, assinalando-se a negrito os 
maiores valores, entre todas as NUTS II, de todas as variáveis analisadas. 
 
Os traços mais salientes revelados na presente síntese de resultados são os seguintes: (i) A região Norte, que 
agrupa 31% dos concelhos do Continente, é responsável por 40% do valor de reposição do seu parque 
habitacional, ou seja, por um valor destacado de reposição entre as cinco NUTS II. (ii) É também na região 
Norte que se observa a maior concentração de elementos humanos em risco agrupando 37% da população 
residente no Continente. No extremo oposto têm-se as regiões do Alentejo e Algarve onde residem 
habitualmente apenas 5 e 4% dos indivíduos recenseados em Portugal Continental em 2001. (iii) Ordenando as 
NUTS II por riscos económicos decrescentes, constata-se que as maiores perdas absolutas anuais em 
consequência de sismos deverão ser esperadas na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT). Esta região, que 
representa 27% do valor de reposição do parque habitacional de Portugal Continental, é responsável por 42% do 
total das perdas económicas anuais (AEL) deste território. O segundo maior valor de perdas económicas 
absolutas anuais é ocupado pelo Algarve, que agrupa apenas 5% do valor de reposição do parque habitacional de 
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Portugal Continental, mas que graças à sua perigosidade e vulnerabilidade elevadas torna-se responsável por 
18% das perdas económicas absolutas anuais do Continente Português. (iv)  Ordenando agora as NUTS II por 
riscos humanos decrescentes, constata-se mais uma vez que é na região de Lisboa e Vale do Tejo que se esperam 
as maiores perdas absolutas anuais em consequência de sismos (40%), sendo seguida de perto pela região do 
Algarve (37%). (v) O risco sísmico específico cresce sempre do norte para o sul do País, independentemente das 
perdas analisadas serem económicas ou humanas. Este resultado é consistente com a influência regional da 
perigosidade e vulnerabilidade sísmicas. Em particular, quando o risco específico é analisado em termos de 
AHLR a região do Algarve destaca-se das restantes, atingindo valores superiores ao dobro das AHLR observadas 
na região que se encontra em segundo lugar neste indicador, o Alentejo. 
 
Tabela 6 - Ordenação dos distritos de Portugal Continental pelo valor esperado anual das suas perdas económicas, 

 

  Norte Centro LVT Alentejo Algarve Total PT 

Nº de concelhos 86 
(31%) 

78 
(28%) 

51 
(18%) 

47 
(17%) 

16 
(6%) 

278 
(100%) 

Edifícios [#] 
1 100 329 

(37%) 
758 480 
(25%) 

721 868 
(24%) 

256 439 
(9%) 

160 543 
(5%) 

2 997 659 
(100%) 

Indivíduos [#] 3 667 602 
(37%) 

1 773 498 
(18%) 

3 426 179 
(35%) 

531 520 
(5%) 

390 310 
(4%) 

9 789 109 
(100%) 

Área edif, [m2 × 106] 
247 

(40%) 
141 

(23%) 
155 

(25%) 
37 

(6%) 
31 

(5%) 
611 

(100%) 

VRPH [Euro × 106] 
124 312 
(40%) 

69 312 
(22%) 

82 530 
(27%) 

18 108 
(6%) 

15 460 
(5%) 

309 722 
(100%) 

E
xp

os
iç

ão
 

VRPH / PIB 2001 [%] 101 56 67 15 13 252 

AEL [Euro × 106] 
17 

(13%) 
18 

(14%) 
56 

(42%) 
19 

(14%) 
24 

(18% 
135 

(100%) 

AEL / PIB 2001 [%] 0,014 0,015 0,046 0,016 0,019 0,110 

AELR [‰] 0,14 0,27 0,68 1,06 1,54 0,44 

AELC [Euro per capita] 5 10 16 36 61 14 

AHL [#] 
0,2 

(2%) 
0,4 

(3%) 
5,6 

(40%) 
2,7 

(19%) 
5,2 

(37%) 
14,1 

(100%) 

In
di

ca
d

or
e

s 
de

 r
is

co
 s

ís
m

ic
o

 

AHLR [‰] 0,0001 0,0002 0,0016 0,0052 0,0133 0,0014 

 
3.  CONCLUSÕES 
 
No domínio dos pressupostos e limitações deste trabalho salientam-se as conclusões apresentadas de seguida. 
 
Os mapas dos valores esperados anuais do risco sísmico absoluto evidenciaram que a Área Metropolitana de 
Lisboa, o sul do Alentejo Litoral e o Algarve são os responsáveis pelos maiores valores de risco. Por outro lado, 
os traços mais salientes nas cartas de risco específico são os seus valores elevados no Alentejo e Algarve, 
destacando-se dentro destas regiões o sul do Alentejo Litoral, o Baixo Alentejo e o Barlavento Algarvio.  
 
Da análise efectuada aos distritos de Portugal Continental ressaltam os distritos de Beja, Faro, Lisboa, e Setúbal, 
uma vez que em todos os cinco indicadores de risco constam dos cinco primeiros lugares das listas respectivas. 
Em particular, o distrito de Faro destaca-se por se localizar em primeiro lugar em termos de perdas humanas, 
quer sejam absolutas ou relativas. 
 
Sobre a acumulação das perdas esperadas anuais por NUT II e Continente conclui-se que: (i) O valor esperado 
anual das perdas económicas, em consequência de sismos, no parque habitacional de Portugal Continental foi 
estimado em 0,11% do PIB de 2001. (ii) As perdas anuais relativas atingem valores próximos de 0,04% da área 
habitacional dos edifícios recenseados em 2001. (iii)  O valor esperado anual das vítimas mortais em Portugal 
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Continental foi estimado em cerca de 14 morto / ano. Este valor preconiza um risco específico de morte cerca de 
20 vezes superior ao observado em Portugal Continental no século XX, que se cifrou em 59 mortes, enquanto 
que o risco observado neste território nos últimos 250 anos é cerca de 7 vezes superior ao agora estimado. (iv) 
Comparando as perdas sísmicas entre regiões de Portugal Continental constata-se que Lisboa e Vale do Tejo é a 
região onde se esperam os maiores valores anuais das perdas absolutas, económicas e humanas. (v) Os valores 
esperados anuais do risco específico, ou seja, de AELR, AELC e AHLR são consideravelmente superiores na 
região do Algarve do que nas restantes NUTS II. (vi) No Continente Português o risco sísmico específico cresce 
sempre do Norte para o Sul, independentemente das perdas analisadas serem económicas ou humanas. 
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