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ENQUADRAMENTO



GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2022/2026 DE LISBOA

Pilar 6: UMA CIDADE RESILIENTE E SEGURA

Medida 7: Implementar o Programa ReSist, destinado a 

promover a resiliência sísmica em edificado privado, municipal 

e infraestruturas municipais. 

Capacitar Lisboa para resistir aos impactos dos 

fenómenos naturais



Lisboa em papel de destaque nacional e internacional 

com efetivas medidas de resiliência

AGENDA 2030: OBJETIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ONU

 Aumentar o n.º de cidades que adotam e implementam políticas e planos

integrados para a resiliência a desastres;

 Desenvolver e implementar a gestão holística do risco de desastres, a todos os

níveis.



RISCO SÍSMICO EM LISBOA



Elevada exposição a fontes sismogénicas ativas;

Contexto geológico;

Densa ocupação urbana;

Elevada densidade populacional;

Localização de serviços e órgãos de soberania fundamentais para o 

funcionamento do Estado e da economia nacional;

Património arquitetónico e cultural – Turismo;



Concentração da população

Quais são os elementos expostos?

Fonte:INE

Edificado

60% do parque edificado de Lisboa foi construído antes de 1960, logo antes da existência de 
regulamentação sismo-resistente
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Necessidade de definição de uma estratégia municipal 

visando a promoção da Resiliência Sísmica

Programa Municipal de Promoção da Resiliência Sísmica 

do Parque Edificado, Privado e Municipal e Infraestruturas 

Urbanas Municipais



Clarificação e normalização Diagnóstico
Critérios de alerta e 

priorização de intervenção

Campanhas de 
sensibilização da sociedade

Ações de formação para a 
comunidade técnica

Reestruturação e 
Fiscalização dos projetos

Parcerias estratégicas

Consórcios / Candidaturas a 
programa cofinanciados

Objetivos estratégicos 



PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO



PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO

Foram celebrados os Protocolos:

ORDENS E ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS

 Ordem dos Engenheiros Técnicos - OET

 Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica - SPES

 Sociedade Portuguesa de Geotecnia - SPG

LABORATÓRIOS E OUTRAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

 Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA

 Instituto Tecnológico do Gás - ITG

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia - LNEG

 Laboratório Nacional de Engenharia Civil - LNEC



PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO

Foram celebrados os Protocolos:

INSTITUIÇÕES ACADÉMICAS E DE INVESTIGAÇÃO

 Centro Europeu de Riscos Urbanos - CERU

 Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa - FCUL

 Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Inovação – INOV

 Instituto Superior de Educação e Ciências – ISEC Lisboa

EMPRESAS PRIVADAS

 A2P – Estudos e Projetos

 HILTI (Portugal) – Produtos e Serviços, Lda.

 Kerakoll Portugal, S.A.

 LRB – Investimentos e Consultoria, Lda.

 NCREP - Consultoria em Reabilitação do Edificado 

 e Património, Lda.

 Particle Summary, Lda.

 PRETENSA – Inovação em Engenharia, Lda.

 STAP – Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, S.A.



AÇÕES DESENVOLVIDAS



Carta de tipo de solos – EC8

Fonte: CERU – UL
Liliana Oliveira, Paula Teves-Costa, 
Rui Carrilho Gomes, Isabel Moitinho 
de Almeida



App para vistorias - Índice de resistência sísmica



App para vistorias - Índice de resistência sísmica



Ficha síntese do edifício



Planear a cidade resiliente



Planear a cidade resiliente



Planear a cidade resiliente



Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de julho

Preâmbulo

…..
Também no domínio da segurança estrutural, este decreto-lei prevê que sejam definidas as situações em que

a reabilitação de edifícios fica sujeita à elaboração de relatório de avaliação de vulnerabilidade
sísmica e o eventual reforço dos edifícios, contribuindo deste modo para garantir que estas
intervenções salvaguardam as questões de segurança estrutural, acautelando assim uma preocupação que
vinha sendo manifestada pela comunidade científica relativa a esta sensível questão.

Pretende-se, pois, garantir que sempre que tiverem lugar obras em edifícios de elevada classe de importância
em termos sísmicos, bem como quando sejam identificados sinais de degradação da estrutura, ou das quais
resultem alterações estruturais ou de utilização se proceda à avaliação da vulnerabilidade sísmica, o mesmo
sucedendo em todas as intervenções de grande envergadura.

Estas medidas surgem em articulação com a substituição dos regulamentos estruturais nacionais pelos
Eurocódigos Estruturais, o que implica a revogação dos primeiros, integrada no presente decreto-lei, e a
consagração dos segundos, em condições a definir por despacho. Esta alteração regulamentar, ainda que de
âmbito alargado, é imprescindível para as medidas a adotar no domínio da vulnerabilidade sísmica, já que,
quer as ações, quer a metodologia de análise e reforço fazem parte dos referidos eurocódigos.
…….

Relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica



Portaria n.º 302/2019, de 12 de setembro

Define os termos em que obras de ampliação, alteração ou reconstrução estão sujeitas à elaboração de relatório de 

avaliação de vulnerabilidade sísmica, bem como as situações em que é exigível a elaboração de projeto de reforço 

sísmico.

Relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica

Artigo 1.º

Análise da vulnerabilidade sísmica

1 - Estão sujeitas à elaboração de relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica do edifício que

estabeleça a sua capacidade de resistência relativamente à ação sísmica definida na NP EN1998-

3:2017 e suas posteriores atualizações para as condições do local, as obras de ampliação, alteração

ou reconstrução, sempre que se verifique uma das seguintes condições:



a) Existência de sinais evidentes de degradação da estrutura do edifício;

b) Procedam ou tenham por efeito uma alteração do comportamento estrutural do edifício;

c) Cuja área intervencionada, incluindo demolições e ampliações, exceda os 25 % da área bruta

de construção do edifício;

d) Cujo custo de construção exceda em pelo menos 25 % do custo de construção nova de edifício

equivalente.

2 - O relatório de vulnerabilidade sísmica do edifício é ainda obrigatório, no caso de edifícios

das classes de importância iii ou iv, definidas nos termos da norma NP EN 1998-1:2010, sempre

que se verifique alguma das situações previstas no número anterior, com redução para 15 % dos

limites estabelecidos nas alíneas c) e d).

Relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica

Sempre que se apliquem as condições acima indicadas, o RAVS 
realiza-se ao nível do edifício.



3 - Quando o relatório de vulnerabilidade sísmica do edifício concluir que este não satisfaz

as exigências de segurança relativas a 90 % da ação definida na norma NP EN1998-

3:2017, é obrigatória a elaboração de projeto de reforço sísmico, ao abrigo da mesma

norma.

4 - Compete ao LNEC a publicação ou aprovação de disposições construtivas ou métodos

de análise expedita da vulnerabilidade sísmica que apoiem a elaboração do relatório

previsto no n.º 1 do presente artigo, para tipologias de edifícios, localizações e tipos de

intervenção específicos.

Relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica

http://www.lnec.pt/pt/servicos/ferramentas/avaliacao-da-vulnerabilidade-br-de-estruturas/

http://www.lnec.pt/pt/servicos/ferramentas/avaliacao-da-vulnerabilidade-br-de-estruturas/


Relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica

Estrutura do 
RAVS

Fase de entrega

Pontos omissos

Responsabilidade



Relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica



Estrutura do RAVS

Parte I – Caraterização, inspeção e diagnóstico da construção

existente

I.1. Levantamento e análise da informação existente

I.2. Caracterização geométrica da estrutura

I.3. Caracterização mecânica dos materiais e dos elementos

estruturais

I.4. Caraterização das anomalias estruturais

I.5. Tipo de terreno

Parte II – Avaliação da segurança estrutural do edifício

II.1. Avaliação da vulnerabilidade sísmica - NP EN 1998-

3:2017

II.1.1. Definições de base para a avaliação

II.1.2. Avaliação da segurança estrutural

II.2. Avaliação da vulnerabilidade sísmica – Métodos

Expeditos

II.2.1. Aplicabilidade do método expedito

II.2.2. Avaliação da segurança estrutural

Parte III – Conclusões



RAVS

RAVS - Entregue na fase de arquitetura

A entrega do RAVS deverá ser efetuada na fase de arquitetura de forma a garantir que as

condições de segurança estrutural são acauteladas na fase inicial do processo

Segundo o ponto 3 do artigo 1.º da Portaria 302/2019, de 12 de setembro, quando o RAVS

concluir que o edifício não satisfaz as exigências de segurança relativas a 90% da ação

sísmica definida na NP EN1998-3:2017, é obrigatória a elaboração de projeto de reforço

sísmico, ao abrigo da mesma norma.

Projeto de reforço sísmico – Fase de especialidades

O relatório de avaliação da vulnerabilidade sísmica é subscrito por técnico com habilitação 

legal para assinatura de Projeto de Estabilidade



Fluxo procedimental



DISSEMINAÇÃO DO PROGRAMA
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Ciclo expositivo
(abril e junho de 2022)

Ciclo de capacitação 
(setembro a fevereiro de 2023)

Ciclo de formação
(setembro a novembro de 2022)

Jornadas ReSist



Jornadas ReSist



Jornadas ReSist



Jornadas ReSist



Jornadas ReSist



Capacitação das unidades locais de proteção civil



Capacitação da comunidade escolar



Capacitação da comunidade técnica



Jornadas ReSist



Disseminação do Programa



Disseminação do Programa

OE - 30-05-22



Disseminação do Programa

OET - 06-09-22



9 a 11 
novembro

Disseminação do Programa



FAÇA VOCÊ MESMO



Preparação para o sismo em 3 passos



Informação à população



INFORMAÇÃO É PREVENÇÃO 

E PREVENÇÃO É A SOLUÇÃO!



Site CML: Resiliência Urbana



AÇÕES A DESENVOLVER



Marca ReSist

8 de março – Sessão de Câmara



Campanhas de 
inspeção / 

Priorização de 
intervenção 

Edificado e infraestruturas municipais

Definição de 
vias de 

emergência/
evacuação



Apoio técnico em 
cooperação com as 

Ordens e Associações 
Profissionais

Linhas de 
financiamento

Ex: IFFRU

Marca ReSist

Edificado privado

Programa “Faça 
você mesmo”



Bolsa de Técnicos 
acreditados para a 

realização de projeto 
de reforço sísmico

Formação da 
comunidade 

técnica

Livro de obra 
digital

Ordens Profissionais



RAVS
Marca 
ReSist

Avaliação 
vulnerabilidade 

edificado

Vistorias a 
100 edifícios 
municipais

Ficha 
síntese do 
edificado

App 
vistorias

abril

Ações 
sensibilização 

escolas

Estudo 
liquefação 

solos

Carta 
geotécnica 
de Lisboa

Planear a 
cidade 

resiliente
Plano de evacuação

2023

Ações promotores 
imobiliários

Envolvimento 
outras autarquias

Ações juntas 
de freguesia



“Resilience starts local” 
Mami Mizutori (Secretária-Geral das Nações Unidas para a 

Redução de Catástrofes)


