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Resumo 

Os mais significativos terramotos, na história recente de Portugal, ocorreram em 1755, 1909, 
1969 e 1980. Apesar de Portugal estar identificado como um país de risco moderado, 
relativamente à sua vulnerabilidade, o facto é que apresenta significativa suscetibilidade 
relativamente a futuras ocorrências. A interrogação subjacente, que se aplica à área científica 
em questão, é: O que fizeram as populações locais para reparar e restaurar as suas 
propriedades privadas? A resposta considera a identificação e análise dos elementos 
arquitetónicos e técnicas construtivas utilizadas pela comunidade local para reconstruir as suas 
casas. A investigação irá abordar a problemática relacionada com a identificação de elementos 
de arquitetura sismo-resistente, que podem ser identificadas no património vernáculo em uso. 
Também irá responder à pergunta, se a ‘Cultura Sísmica Local’ pode ser consistentemente 
identificada em Portugal.  

As conclusões do projeto irão tornar-se um instrumento útil para se identificarem características 
sismo-resistentes utilizadas no passado para responder aos sismos; e técnicas tradicionais e 
elementos arquitetónicos aplicados em relação ao padrão de segurança. É expectável que parte 
da Cultura Sismo-Resistente Local, quer seja de origem preventiva ou reativa, se encontre 
influenciada pela intensidade e/ou pela frequência dos terramotos. 

 

 



                                                                                         

                                                                                   

 

Etapas 

O projeto será estruturado em 5 fases progressivas, relacionadas com as tarefas: 

1. Determinação das áreas de estudo, de acordo com a intensidade e frequência dos sismos 
ocorridos, corroborada pelas missões de levantamento e de análise preliminar. A tarefa dará 
origem a um Atlas da Cultura Sismo-Resistente Local existente em Portugal; 

2. Caracterização experimental (in situ), onde se ira proceder ao estudo dos materiais e da sua 
aplicação, através de comparação de desempenhos em casos paradigmáticos; 

3. Modelação numérica e Estudos paramétricos, a desenvolver através de ensaios, cujas 
conclusões serão demonstradas em Seminários Laboratoriais; 

4. Identificação e descrição das soluções, de reforço Sismo-Resistente, mais eficientes assim 
como dos erros mais frequentes, que se materializará num manual de práticas construtivas 
‘alertando para soluções erróneas’, dirigido às comunidades e agentes locais; 

5. Finalmente, o Projeto ira sistematizar a informação recolhida e produzida, caracterizando as 
soluções analisadas. Segundo o estudo da viabilidade das mesmas, uma Publicação será 
produzida e criteriosamente verificada pelos consultores científicos nomeados, para se tornar 
referência na área disciplinar em questão. 

Experiência dos Parceiros 

O Projeto SEISMIC-V poderá ser um instrumento útil na compreensão e na aplicação de técnicas 
tradicionais, sem prejuízo para a sua identidade, de acordo com os parâmetros de segurança 
atuais. Escola Superior Gallaecia (ESG), como líder deste projeto, tem uma reconhecida 
competência internacional em arquitetura vernácula. A instituição coordenou o projeto de 
investigação CATPAP (financiamento FEDER), é coordenadora do projeto Europeu de 
Investigação Versus (financiado pelo Programa Europeu Cultura 2007-2013) e organiza no 
próximo ano, o CIAV 2013. A conferência anual do ICOMOS-CIAV, o Comité Científico 
Internacional de Arquitetura Vernácula terá um tema de conferência especialmente dedicada a 
Riscos Naturais e Mitigação de Risco, para também responder à problemática do projeto 
SEISMIC-V. A ESG estabelece parceria com a Universidade de Aveiro e a Universidade do 
Minho, através dos Departamentos de Engenharia, para contribuir para o avanço do 
conhecimento neste campo de estudo. O projeto de pesquisa será valorizado com a colaboração 
do Ministério da Cultura, principalmente através do impacto institucional que pode conceder à 
divulgação dos resultados. SEISMIC-V tem o apoio do CIAV, ISCEAH e do Centro Universitário 
Europeu para os Bens Culturais (Ravello, Itália). 

Resultados esperados 

Para melhor divulgação de resultados, e devido à experiência da ESG, em projetos anteriores, 
como o projeto TERRA (IN)CÓGNITA II (Comissão Europeia-Bando 2009) ou o projeto 



                                                                                         

                                                                                   

 

CADIVAFOR (FEDER: INTERREG III-A), os resultados finais serão divulgados através de três 
indicadores: 

- Uma Conferência Internacional para assegurar uma comunicação eficaz das conclusões do 
Projeto à comunidade científica; 

- Uma publicação Científica, a ser distribuída mundialmente (apoiando-se nas networks já 
estabelecidas da ESG), com a síntese do projeto e suas conclusões; 

- 5 Seminários práticos, constituídos pelos grupos de observação laboratoriais, vocacionados 
para formação técnica e estudos de viabilidade. 

SEISMIC-V pretende preencher a lacuna no conhecimento, referente a esta premente 
problemática. A investigação contribuirá para a consciencialização e proteção da cultura sísmica 
local. Os resultados do projeto irão facultar dados para o reforço sismo-resistente das 
componentes arquitectónicas do património vernáculo em uso, o que em caso de terramoto 
poderá salvar vidas. 


