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RESUMO 
      
Apesar de não ser um fenómeno novo, nos últimos anos, o 
Mundo tem assistido a um aumento do número de 
movimentos terroristas e das suas acções. No dia 11 de 
Setembro de 2001, os atentados perpetrados contra o World 
Trade Center, em Nova Iorque, os quais constituem um 
acontecimento incontornável da História Contemporânea, 
mudaram a nossa percepção do mundo, no que concerne à 
segurança das pessoas.  

Consequentemente, foram introduzidas novas medidas 
de segurança na Sociedade em geral. O projecto e a 
construção de edifícios e infra-estruturas não foram alheios a 
essas mudanças. Se, anteriormente, havia já uma natural 
preocupação em termos de segurança das instalações, 
relativamente à construção de edifícios de cariz militar, a 
mesma passou, para a construção de edifícios em geral, 
designadamente, edifícios governamentais ou com grande 
ocupação. 

Com base nesta problemática, este trabalho, realizado na 
fase final do Curso de Engenharia Militar, teve como o 
objectivo de compreender o fenómeno do terrorismo, e o 
impacto do mesmo no projecto e construção de edifícios, assim 
como, identificar possíveis medidas de protecção e segurança 
passíveis de serem adoptadas.  

Resumidamente, este trabalho divide-se em três partes 
lógicas, se assim se pode dizer. Numa primeira parte é 
definido e caracterizado o fenómeno do terrorismo, assim 
como, são identificadas e sucintamente caracterizadas as 
principais ameaças (ataques) terroristas contra edifícios. 
Seguidamente, abordadas a questão do “valor” do edifício 
como alvo, a avaliação de vulnerabilidade e a análise do risco. 
Por fim, são apresentadas possíveis medidas de protecção e 
segurança.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

Terrorismo Protecção Segurança Edifícios 

Engenhos Explosivos     NRBQ 

 

O PROBLEMA: O TERRORISMO 
 

“Terrorism is real, evolving, and continues to 
increase in frequency and lethality throughout the 

world.”  (1) 
 

O terrorismo tem acompanhado a História Universal, 
existindo na nossa Sociedade há séculos, manifestando-se 
sob diversas formas. Comparativamente com outros 
fenómenos sociais, as acções terroristas destacam-se, à 
partida, pelo seu cariz dramático, bem como, por serem 
súbitas e inesperadas.  

Apesar de não ser um fenómeno recente, nos últimos 
50 anos, o mundo tem assistido a um aumento do número 

de movimentos terroristas e das suas acções, fazendo com 
que o terrorismo ganhasse espaço no panorama sócio-
político actual. Porém, mais do que o aumento do número 
de ataques, foi a sua ampliação e principalmente a maior 
divulgação destes que mudaram a percepção do perigo que o 
fenómeno representa, associando o facto de afectar toda a 
Sociedade, de um modo directo ou indirecto.  

No passado, mesmo o mais horrendo e destruidor 
ataque terrorista tinha efeito num reduzido número de 
pessoas, fruto quer dos meios usados, quer do carácter local, 
ou regional, dos movimentos terroristas. Hoje, tal facto 
corresponde a uma premissa incorrecta na abordagem ao 
problema.  

O tão famigerado processo de globalização que a 
Sociedade tem vivido permitiu que, pela primeira vez na 
História, armas e engenhos com um enorme poder de 
destruição fossem relativamente fáceis de obter e difíceis de 
detectar. A Humanidade assistiu a grandes progressos 
científicos e tecnológicos. Todavia a natureza humana não 
mudou e o fanatismo e a loucura permaneceram como um 
dos traços da nossa existência. Os novos meios conjugados 
com tácticas acutilantes e o encurtar das distâncias deram 
origem, um pouco por toda a parte, a um clima de 
insegurança latente (2).  

O atentado terrorista contra as Torres Gémeas do 
World Trade Center em Nova Iorque, a 11 de Setembro de 
2001, pelo grupo terrorista Al-Qaeda, foi, provavelmente, o 
evento que mais substanciou esse carácter de ameaça global 
(3), assim como, o poder organizacional e logístico que esses 
grupos podem ter. A ideia de que, no momento em que o 
leitor está a ler estas linhas, num qualquer ponto do Mundo, 
alguém, ou um grupo de pessoas, se prepara para executar 
outra acção deste tipo, em local desconhecido, é, muito pura 
e simplesmente, aterradora. Potenciados pela difusão 
televisiva, quase que em directo, para todos os cantos da 
Terra, os acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 
tiveram várias repercussões imediatas e a médio prazo, e 
muitas serão as que ainda, num futuro a tempo incerto, 
naturalmente se farão sentir um pouco por todo o Globo. 
No entanto, uma consequência é indubitável: O Mundo 
entrou em estado de alerta!  

Mas o que é o terrorismo? Esta torna-se uma questão 
pertinente, basilar mesmo, para a abordagem à problemática 
– Protecção e Segurança de Edifícios contra Ataques 
Terroristas. Só respondendo a esta questão é possível 
integrar, ou não, o fenómeno, na lista de condicionantes a 
considerar no projecto e concepção de edifícios, em geral.  

 

O CONCEITO DE TERRORISMO 
 

São vários os autores e entidades que têm trabalhado 
sobre esta problemática mas, a discussão persiste, e muito 
provavelmente, porque existe uma dificuldade em 
estabelecer quando é que o uso da violência é justificável, 
independentemente de contra quem, por quem e com que 
objectivos. Aplica-se a célebre afirmação: 

 
“One Man’s Terrorist is another Man´s Freedom 

Fighter” 
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De facto, o fenómeno é relativamente fácil de 
identificar, todavia, apresenta-se sob várias formas e é 
preciso defini-lo de uma forma concreta, dado que, a 
ausência de uma definição objectiva e genérica constitui um 
obstáculo face à aplicação de uma política de combate ao 
terrorismo, designadamente, na adopção de medidas de 
protecção (4).  

Assim, para fazer face a este problema foi escrita por 
Alex P. Schmid, e apresenta-se aqui, não “a definição” de 
terrorismo, mas uma definição de terrorismo, a qual é 
largamente usada no domínio das ciências sociais. 

 
“Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated 

violent action, employed by (semi-) clandestine individual, 
group or state actors, for idiosyncratic, criminal or political 
reasons, whereby - in contrast to assassination - the direct 
targets of violence are not the main targets. The immediate 
human victims of violence are generally chosen randomly 
(targets of opportunity) or selectively (representative or 
symbolic targets) from a target population, and serve as 
message generators. Threat- and violence-based 
communication processes between terrorist (organization), 
(imperilled) victims, and main targets are used to manipulate 
the main target (audience(s)), turning it into a target of 
terror, a target of demands, or a target of attention, 
depending on whether intimidation, coercion, or propaganda 
is primarily sought.” (5) 

 
Esta definição abarca vários dos elementos que 

caracterizam o terrorismo. Destes destacam-se a violência 
das acções, a sua imprevisibilidade e carácter aleatório na 
escolha dos alvos, factores estes que contribuem, 
decisivamente, para um clima de temor generalizado, nas 
zonas mais afectadas pelo fenómeno.  

Partindo destes elementos, e do exposto 
anteriormente como premissas, é possível, logo numa 
primeira análise, verificar que os edifícios, e as construções 
em geral, pelas suas características constituem potenciais 
alvos do terrorismo. 

 

O IMPACTO DO TERRORISMO NO 

PROJECTO E CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS 
 

Os actos de terrorismo podem incluir várias tácticas e 
métodos, por exemplo, assassinatos, raptos, ciber-ataques, 
ameaças de bomba e mesmo atentados com recursos a 
engenhos explosivos, ou recurso a Armas de Destruições 
Maciça (ADM), armas com a capacidade de causar um 
elevado número de mortes onde, tradicionalmente, se 
incluíam os engenhosos nucleares e os agentes químicos e 
biológicos.  

Os principais alvos, para além da população em si, 
podem ser infra-estruturas militares ou civis, como edifícios 
específicos (e.g. edifícios governamentais), hospitais, 
aeroportos, interfaces de sistema de transportes, 
monumentos ou símbolos nacionais, instalações desportivas 
de grande dimensão (e.g. estádios), sistemas de 
abastecimento de água e energia eléctrica e colheitas 

agrícolas. Estes alvos podem ser, ou não, uma Infra-estrutura 
Crítica (IC).  

É pois, possível afirmar, que o impacto do terrorismo 
na sociedade, tendo em conta a tipologia dos alvos, e as 
tácticas e métodos usados, não se extingue no alvo em si. 
Tomemos por exemplo, as estruturas integrantes dos 
sistemas de captação, tratamento e distribuição de água. Um 
eventual ataque, dirigido a este tipo de estruturas, 
provocaria, não só danos locais, ou seja na estrutura, como 
afectaria, toda a população dependente desse sistema.  

Mas são vários os exemplos. O atentado bombista 
contra o edifício federal Alfred P. Murrah em Oklahoma 
City, os acontecimentos de 11 de Setembro, que constituem 
um marco incontornável da História Contemporânea, os 
atentados de 11de Março de 2004 em Madrid e o ataque 
terrorista no metro de Londres, foram algumas das mais 
marcantes acções terroristas da História, e que contribuíram 
para a introdução de novas medidas de segurança na 
Sociedade em geral.  

O projecto e a construção de edifícios e infra-
estruturas não foram alheios a essas mudanças. Se, 
anteriormente, existia já uma natural preocupação em 
termos de segurança, relativamente à construção de edifícios 
de cariz militar, a mesma passou para a construção de 
edifícios em geral, designadamente edifícios governamentais. 
Actualmente, por exemplo, nos EUA existem várias 
directivas e recomendações de segurança, provenientes de 
vários organismos, que visam uma melhor protecção dos 
edifícios, contra um eventual ataque. 

Porém, ressalte-se que, estas alterações, que têm tido 
lugar na indústria da construção, estão presentes durante 
todas as várias fases do ciclo de vida de um edifício – Fase 
inicial, fase de projecto, fase de construção e fase de 
operação (6). Neste contexto, a Federal Emergengy 
Management Agengy (FEMA) propõe a seguinte abordagem 
ao projecto e construção de edifícios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Diagrama das Fases de Projecto e Construção. Adaptado 

de FEMA 427 - Primer for Design of Commercial Buildings to Mitigate 
Terrorist Attacks  
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Assim, na fase de projecto, surge a necessidade de 
identificar quais as ameaças a que está sujeito, possíveis 
vulnerabilidades em relação a essas ameaças e riscos 
inerentes. Nesse sentido, neste trabalho foi feita uma 
abordagem à metodologia de avaliação de vulnerabilidades e 
risco, e tomada de decisões com base no risco avaliado, pois, 
este será o ponto de partida para o passo seguinte, a 
concepção e aplicação de sistemas de protecção e segurança.   

Conceber sistemas de protecção e segurança 
(estruturais ou na forma de equipamento) em edifícios (e 
outras estruturas) é uma tarefa complexa, e carece de ser 
feita de uma forma equilibrada em relação a outros 
constrangimentos fundamentais de projecto, como, por 
exemplo, os sempre importantes factores financeiros e 
económicos, a segurança estrutural, a funcionalidade e a 
estética – projecto global e integrado. A aproximação à 
elaboração de sistemas de protecção e segurança deve ser 
igualmente feita numa perspectiva de segurança global dos 
edifícios, ou seja, as medidas de protecção e segurança 
devem ser tomadas em consonância com as medidas de 
protecção face, por exemplo, aos sismos, ao fogo, aos ventos 
fortes, ou às inundações, que, para a generalidade dos 
edifícios prevalecem sobre a ameaça de ataques terroristas. 
Deve ser feito um esforço no sentido de aproveitar as 
sinergias que existem entre as medidas para ambos os casos 
– desastres naturais e desastres resultantes de actividade 
humana, especificamente, o terrorismo. 

 
“For example, seismic standards for non-structural 

building components are beneficial against the explosive 
blast of conventional bombs. Hurricane window design, 
especially against flying debris, applies also to explosive 
blast. Landscaping for mitigation against wildfires improves 
detection of placed devices. Ventilation system design against 
airborne biological, chemical, and radiological agents also 
works for similar hazardous material releases, whether 
intentional or accidental.” (7) 

 
Porém, se por um lado a probabilidade de um ataque é 

reduzida, por outro, os efeitos de um ataque podem ser 
desastrosos e face a limitações várias, a protecção e 
segurança dos edifícios, nem sempre tem merecido a atenção 
devida: 

 
“The building science community, as a result of 

FEMA’s efforts, has incorporated extensive building science 
into designing and constructing buildings against natural 
hazards (earthquake, fire, flood, and wind). To date, the same 
level of understanding has not been applied to manmade 
hazards (terrorism/intentional acts) and technological 
hazards (accidental events). Since September 11, 2001(…). 
Security can no longer be viewed as a standalone capability 
that can be purchased as an afterthought and then put in 
place. Life, safety, and security issues must become a design 
goal from the beginning.” (7) 

 
Portanto, é necessária uma análise de risco consciente, 

que considere toda a conjuntura associada ao edifício em 
questão.  

Por fim, importa salientar que todas as medidas terão, 
essencialmente, como campo de aplicação, e devido a 
condicionalismos económicos, certos tipos de edifícios, que 

pelo tipo de uso, ou pela ocupação que têm, se incluem num 
grupo de alvos preferenciais, como por exemplo: 

 
• Edifícios estatais; 
• Hospitais; 
• Grandes centros comerciais; 
• Instalações industriais; 
• Edifícios de escritórios e serviços com alta 

taxa de ocupação; 
• IC’s 

 
Os terroristas, na generalidade dos casos, seleccionam 

os alvos de maior valor para a prossecução dos seus 
objectivos. 

 

AMEAÇAS À SEGURANÇA EM 

EDIFÍCIOS 
 

O projecto e a construção de um edifício é um 
processo, mais ou menos moroso, mais ou menos complexo, 
e que obedece a um programa definido. Para projectar 
correctamente é necessário considerar em simultâneo os 
vários factores condicionantes, ou seja, o projecto de um 
edifício deve ser encarado numa perspectiva de concepção 
global. Assim, tendo este facto presente, e para responder 
eficazmente às directivas estipuladas no programa, o 
projectar de um edifício requer atenção relativamente ao 
seguinte: 

 
• Qualidade geral do projecto; 
• Qualidade e métodos de construção; 
• Flexibilidade e adaptabilidade; 
• Arquitectura e estética; 
• Segurança estrutural (acções permanentes e 

sobrecargas); 
• Sistemas eléctricos; 
• Sistemas mecânicos; 
• Protecção contra incêndios; 
• Sustentabilidade e eficiência energética; 
• Custos globais (LCC); 
• Manutenção; 
• Enquadramento na zona envolvente; 
• Sistemas de protecção e segurança. 

 
Como se pode verificar, o projecto de um edifício é 

também (ou deve ser) uma actividade multidisciplinar.  
Além disso, o alcançar dos objectivos citados, é 

realizado com base em códigos e regulamentos que definem 
condições que devem ser verificas, condições estas, que são 
resultado do estudo e da experiência acumulada nas áreas a 
que os regulamentos dizem respeito. Tome-se como 
exemplo, a questão da segurança estrutural de um edifício. 
No caso português, e para um edifício com uma estrutura 
em betão armado (a generalidade dos casos), existem dois 
regulamentos essenciais, o Regulamento de Estruturas de 
Betão armado e Pré-Esforçdo (REBAP) e o Regulamento de 
Segurança e Acções (RSA)1. O primeiro,  

                                                   
1 Em breve passarão a vigorar os EC. 
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“… estabelece as regras a observar no projecto e na 

execução de estruturas de betão armado e pré-esforçado…” 
(8)  

 
e o RSA,  
 
“… tem por objecto o estabelecimento das regras gerais 

para a verificação da segurança das estruturas de edifícios e 
pontes …”. (9) 

 
Assim, e no caso concreto do RSA, são estabelecidos 

critérios para a verificação de segurança, dos vários 
elementos estruturais, face às eventuais solicitações (acções) 
que podem comprometer a estabilidade de um edifício (ou 
ponte). As condições de segurança são baseadas no 
conhecimento das características dos vários tipos de acções 
consideradas relevantes.  

Do exemplo apresentado, é possível fazer uma analogia 
com outro dos pontos que se devem considerar em 
projecto, e objecto de estudo deste trabalho; a questão da 
protecção e segurança dos edifícios.  

Esta relação, não parte do que respeita à existência, ou 
não, de regulamentos para a área (por exemplo, no caso 
português, efectivamente, não existem), mas sim, dos 
princípios de abordagem do problema, que são similares. 
Também neste campo temos um paralelo das “acções”, que 
são as ameaças à segurança física do edifício. E uma dessas 
ameaças é, inequivocamente, o terrorismo. Mas o que são, 
em concreto, as ameaças à segurança?  

A publicação, do Departamento do Exército dos EUA, 
o “Field Manual 3 -19.30 – Physical Security”, caracteriza e 
diz o seguinte sobre as ameaças à segurança (security 
threats):  

 
“Security threats are acts or conditions that may result 

in the compromise of sensitive information; loss of life; 
damage, loss, or destruction of property; or disruption of 
mission. Physical-security personnel and design teams must 
understand the threat to the assets they are to protect in order 
to develop effective security programs or design security 
systems. Historical patterns and trends in aggressor activity 
indicate general categories of aggressors and the common 
tactics they use (...). Aggressor tactics and their associated 
tools, weapons, and explosives are the basis for the threat to 
assets.” (10) 

 
Nesta descrição, e na qual o padrão das acções 

terroristas se enquadra perfeitamente, destaca-se então a 
existência de diferentes objectivos da parte dos agressores 
(entidade que pratica agressão ou ataque), a existência, e 
conforme já referido, de diferentes tácticas e métodos e, 
subentende-se a existência de diferentes categorias de 
ameaça e de agressores.  

Em primeiro lugar, no caso das categorias de ameaça, 
temos: 

 
• Ameaças naturais (Natural hazards); 
• Ameaças causadas pelo Homem (Manmade 

hazards). 
 
Ambas se caracterizam por serem imprevisíveis. 

As ameaças naturais à segurança de um edifício, e como 
o próprio nome indica, resultam de fenómenos naturais que, 
apesar de não poderem ser evitadas através da aplicação de 
medidas de segurança, devem ser consideradas, pois podem 
afectar os sistemas de segurança de um edifício. Neste 
contexto incluem-se as inundações, tempestades, sismos, 
neve e gelo, e que são susceptíveis de danificar vários 
equipamentos e bens no exterior e interior dos edifícios. 

Em relação às ameaças à segurança causadas pelo 
Homem, estas distinguem-se em não intencionais (também 
designadas, na literatura inglesa de technological hazards) e 
intencionais. Neste segundo caso, em particular, a ameaça é 
efectivada por um largo leque de agentes, que apresentam 
diferentes motivações, e que recorrem a várias tácticas para 
tentar atingir os seus objectivos. Os terroristas inserem-se 
neste grupo, e em acções especificamente contra edifícios, 
tendo em conta o antecedente, apresentam quatro grandes 
objectivos:  

 
• Criar danos materiais, o mais avultados 

possíveis; 
• Ferir ou matar os ocupantes; 
• Criar um clima de insegurança; 
• Chamar a atenção para as respectivas causas; 

 
Tendo este conhecimento presente é também 

necessário ter a noção que parar ou atenuar um ataque 
terrorista contra um edifício é uma tarefa difícil, pois, 
virtualmente, todos os edifícios, mesmos os mais resistentes, 
podem ser destruídos. Todavia, quanto maior for a 
protecção e segurança de um edifício, maiores serão as 
probabilidades de resistir a um ataque. 

 
Assim, é necessário analisar a ameaça terrorista. Para 

esse efeito, e de um modo geral, devem ser tidos em 
consideração vários factores, tais como, por exemplo (7):  

 
• Existência de ameaça; 
• Capacidades dos grupos terroristas; 
• História; 
• Intenção; 
• Alvos. 

 

TIPOS DE ATAQUES TERRORISTAS 
 

Os grupos terroristas, ao longo da história e como 
referido, têm recorrido a diferentes tácticas, das mais 
simples às mais complexas. A identificação e caracterização 
dessas mesmas tácticas é o ponto importante para um eficaz 
planeamento da segurança de um edifício. Para facilitar essa 
tarefa as várias tácticas são agrupadas por categorias de 
ameaça. As tácticas apresentadas são, do grande grupo de 
métodos utilizados pelos terroristas, as que são 
normalmente usadas, ou susceptíveis de o serem, contra 
edifícios e/ou contra os seus ocupantes: 

 
• Ataques armados; 
• Ataques Incendiários; 
• Ciber-Ataques; 
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• Libertação intencional de produtos químicos 
iIndustriais; 

• Entradas não autorizadas; 
• Vigilância do edifício; 
• Impulso electromagnético de alta altitude; 
• Impulso de microondas de grande potência 

 
 Existem também os casos dos ataques com engenhos 

explosivos (tipo E) e do tipo nuclear, radiológico, biológico e 
químico (tipo NRBQ) cujos efeitos são os potencialmente 
mais devastadores.   

 
Figura 2 – Ameaças à Segurança. Adaptado do Mitigation of CBRN 

incidents in HVAC Systems (11).  

 

A AVALIAÇÃO DO EDIFÍCIO E DA 

SUA ENVOLVENTE 
 

Reduzir a ameaça, e os eventuais efeitos, de um ataque 
terrorista contra um edifício não é uma tarefa fácil. Para além 
das limitações de ordem técnica, acima de tudo, é não saber 
quando existirá um ataque e como será perpetrado, pelo 
que, existem muitos factores que poderão influenciar a 
segurança de um edifício. 

Projectar e construir um edifício face às designadas 
ameaças naturais é um assunto em relação ao qual os 
conhecimentos existentes são vastos e testados, após muitos 
anos de recolha de dados e estudos relativamente à 
probabilidade, ciclos, duração e magnitude deste tipo de 
ameaça. E neste campo, conforme referido, a informação 
disponível foi “transformada” em códigos e regulamentos, 
que balizam o projecto. Contrariamente, no caso das 
ameaças causadas pelo homem, grupo no qual se insere o 
terrorismo, o modo de acção está, no mínimo, menos 
definido. O processo de obtenção de dados, para o estudo 
desta realidade, difere grandemente, quer na forma, quer na 
quantidade, comparativamente às ameaças naturais. Porém, e 
reiterando o anteriormente dito, apesar da ameaça terrorista 
ser considerada, de um modo geral, de baixa probabilidade, 
um facto é certo, as consequências são, potencialmente, 
bastante elevadas (7).  

Assim, depois de caracterizada a ameaça terrorista, em 
termos de métodos e tácticas de ataque, é agora tratada a 
questão da avaliação do valor como alvo dos edifícios, assim 
como, das vulnerabilidades que apresentam e quais os riscos 
consequentes, obtendo-se nesta fase dados que irão 

determinar o tipo de medidas de protecção e segurança a 
aplicar. 

Em suma, é feita e explicada a ligação que existe entre a 
realidade da ameaça do terrorismo para os edifícios (dos 
vários tipos de ataques), e as medidas de protecção e 
segurança que podem ser adoptadas. 

 

 
 

Figura 3 - Fases do Processo de Avaliação do Edifício. Adaptado 
de FEMA 452 - A How-To Guide to Mitigate Potential Terrorist 
Attacks Against Buildings e de Security Service MI5 – Protecting 
Against Terrorism 

 

A RELAÇÃO RISCOS – NÍVEL DE 

PROTECÇÃO E CUSTOS 
 
A conclusão dos processos anteriormente traz consigo, 

com base nos resultados obtidos, uma panorâmica geral da 
segurança de um edifico face a um possível ataque terrorista. 
Aferidas as principais lacunas nesta área, é possível então 
partir, como mencionado anteriormente, para a fase de 
concepção e aplicação de medidas de segurança e protecção.  

O trabalho desenvolvido nesta nova etapa tem, como 
base, certos princípios de segurança, mas tem igualmente 
presentes, os condicionalismos económicos e financeiros 
existentes, pois, a um maior nível de protecção corresponde 
um maior nível de custos (12).  

A relação entre o nível de protecção, os custos 
correspondentes e o risco associado é apresentada na figura 
seguinte.  

 

 
Figura 4 - Relação entre o Nível de Protecção, os Custos inerentes e o 

Risco associado 

 



 
7 

Deste modo, os intervenientes no processo, para que o 
mesmo tenha o melhor resultado possível, procuram 
encontrar uma solução de equilíbrio entre os custos e nível 
de protecção, pelo que, o resultado final da concepção e 
aplicação de medidas de segurança e protecção, em suma, 
compreende dois parâmetros:  

 
• Medidas de protecção e segurança; 
• Estimativa de custos e gestão do risco; 

 
Antes de se avançar para a apresentação das possíveis 

medidas de protecção e segurança, passíveis de serem 
utilizadas num edifício, é importante compreender a sua base 
de aplicação. Assim, e no caso do objecto de estudo deste 
trabalho, os edifícios, pode-se dizer que a segurança, de um 
modo geral, é substanciada por quatro componentes 
principais (12): 

 
• Decepção; 
• Informação; 
• Reforço estrutural; 
• Protecção operacional. 

 

 
 

Figura 5 - Princípios da Segurança de um Edifício. Adaptado de FEMA 
427 - Primer for Design of Commercial Buildings to Mitigate Terrorist 
Attacks 

 
E de que forma é que estes componentes contribuem 

para a segurança de um edifício?  
Em primeiro lugar, a decepção. Este conceito, da táctica 

militar, preconiza a adopção de um conjunto de medidas no 
sentido de iludir relativamente às verdadeiras características 
do edifício, por exemplo, através de medidas que façam 
parecer o edifício mais seguro e protegido do que, na 
realidade, está, ou tornando o edifício mais discreto em 
termos exteriores. Seguidamente, a questão da informação, 
preocupação dos serviços de segurança e informação. Numa 
situação ideal, as intenções de ataque seriam descobertas e 
conseguiria anular-se o ataque, antes que tivesse lugar. Caso 
o ataque tenha lugar, a protecção operacional existente, 
principalmente nas zonas delimitadas pela segunda e terceira 

linhas de segurança, pode permitir o atraso e/ou a contenção 
do mesmo. Como último recurso, o reforço estrutural e 
medidas aplicadas ao edifício propriamente, de forma a 
permitir salvar o maior número de vidas, caso o ataque 
tenha sucesso (12). 

A compreensão e aplicação cabal destes princípios 
contribui, significativamente, para o alcançar dos três 
objectivos de um sistema de segurança, que apresentados de 
uma forma hierarquizada, são os seguintes: 

 
• Prevenir o ataque; 
• Atrasar o ataque; 
• Mitigar os efeitos do ataque. 

 
Posto isto, é então necessário identificar, seleccionar e 

implementar as mais adequadas medidas de protecção e 
segurança.  

Todavia, é importante relembrar que a segurança, nas 
suas várias componentes, deve ser pensada de uma forma 
global e equilibrada, pois, como no caso de uma corrente de 
elos metálicos, em que a resistência da corrente é 
determinada pelo elo mais fraco, também não valerá a pena 
construir paredes como se de uma “casa-forte” se tratasse, 
se depois a porta de entrada for de vidro.  
 

MEDIDAS DE PROTECÇÃO E 

SEGURANÇA 
 

Descritas as bases e os objectivos de segurança, no 
ponto anterior, é agora tratada a questão das medidas de 
protecção e segurança.  

O processo de identificação, e principalmente de 
selecção e implementação deste tipo de medidas não é 
linear, na medida em que as medidas a tomar devem ser bem 
analisadas num contexto global, e com base, mais uma vez, 
nos resultados da análise das ameaças, vulnerabilidades e 
riscos. Portanto, os elementos intervenientes no processo, à 
semelhança das equipas que conduziram as etapas anteriores, 
devem ter experiência na área, para desta forma se 
determinar quais as medidas mais adequadas, quais os 
recursos necessários associados e o impacto das mesmas no 
edifício e zonas envolventes (7).  

Á partida, a protecção de um edifício contra toda e 
qualquer ameaça, simplesmente, não existe! O que existem 
são tipos diferentes de ameaças e cujas consequências para 
um edifício e/ou para os seus ocupantes podem variar, pelo 
que a natureza das medidas a tomar, e o local onde são 
aplicadas, é diferente. Mais, partindo desta premissa, a 
abordagem, em último caso, e de acordo com os objectivos 
de segurança, é feita numa perspectiva de limitação dos 
danos. Por exemplo, no caso de um ataque com recurso a 
engenhos explosivos, evitar o colapso do edifício é o 
objectivo mais importante, pois, por muito severo que o 
ataque seja, se o edifício ruir, sem que a evacuação das 
pessoas tenha sido completa, as perdas humanas e materiais 
serão substancialmente superiores. 

Outro aspecto a considerar será a flexibilidade das 
medidas a adoptar, de forma a garantir uma resposta 
adequada, quer após a construção, quer no futuro (13), 
considerando a evolução dos cenários de ameaça. 
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As soluções de protecção e segurança são função da 
zona onde são aplicadas, pois, em cada zona considerada, são 
diferentes os factores a considerar (7): 

 
• Zona afastada:  

 
o O uso e ocupação de solos; 
o A Vizinhança próxima; 

 
• Zona intermédia:  

 
o Distâncias de segurança 
o Perímetro exterior e vedações; 
o Controlo de acessos; 
o Zonas de estacionamento; 
o Áreas de serviço/ Cargas e descargas; 
o Iluminação exterior; 
o Serviços: água, electricidade e gás. 

 
• Edifício:  

 
o A arquitectura; 
o Elementos estruturais; 
o Elementos construtivos; 
o Sistemas do edifício; 

 
Todas as medidas adoptadas têm o mesmo objectivo: 

proteger os edifícios, e mais importante, proteger os seus 
ocupantes. 

 

OS CUSTOS DA SEGURANÇA 
 
A segurança, de acordo com o referido anteriormente, 

é função de dois factores, por um lado a aplicação de 
medidas de protecção e segurança, e por outro lado, e não 
menos importante, a consideração dos custos inerentes.  

Os custos dependem, de um modo geral, do nível de 
ameaça e do nível de protecção pretendido. Quando não 
existe uma avaliação correcta destes dois parâmetros pode 
existir um gasto desproporcional face a um tipo de ameaça 
comparativamente a outros (14).  

Os custos podem dividir em custos fixos, iniciais, e 
custos variáveis. Os primeiros dizem respeito, por exemplo, 
à aquisição de equipamentos, ou ao custo do espaço. Os 
custos variáveis englobam, por exemplo, os custos com a 
manutenção, ao longo da sua vida útil, do edifício e dos seus 
equipamentos e custos com eventuais estudos realizados no 
sentido de aferir os riscos existentes.  

À partida a implementação, de início, das medidas de 
protecção e segurança tem um custo mais reduzido, quando 
comparado com a situação de implementação dessas mesmas 
medidas num edifício já existente. Independentemente desse 
facto, a aplicação de certas medidas também tem um custo 
inferior relativamente a outras, por exemplo, reforçar a 
protecção de certas zonas tem um custo mais reduzido 
quando comparado com o dotar um edifício com 
mecanismos para resistir ao colapso progressivo. Estes dois 
pontos vêm reforçar a ideia da necessidade de efectuar uma 
correcta avaliação do risco latente. Assim, tendo disponíveis 
os dados obtidos nessa avaliação, para se decidir pela 
implementação de uma medida e, que tipo de medida, 

poderá recorre-se a uma análise Life Cycle Cost (LCC) (15), 
testando vários cenários.  

De acordo com os resultados da avaliação económica, 
será necessário decidir entre: 

 
• Investir menos do que o necessário, aceitando 

o risco que daí advém; 
• Investir “o necessário”, mas aceitando um 

certo grau de risco; 
• Investir mais do que o necessário, reduzindo o 

risco ao mínimo, mas correndo o risco de 
desviar parte do orçamento total 
desnecessariamente. 

 
 

CONCLUSÃO 
 
A construção de um edifício (ou de qualquer outro tipo 

de estrutura) obedece, à partida, a quatro princípios básicos: 
segurança estrutural, a economia, a funcionalidade e a 
estética. Neste trabalho abordou-se, aquele que pode ser 
considerado, o quinto objectivo básico: a protecção e 
segurança. 

A “nova” conjuntura internacional no campo da 
segurança de bens e pessoas motivou um crescente interesse 
em relação à temática, existindo, actualmente, um número 
considerável de empresas (várias delas de dimensão 
internacional) a trabalhar no desenvolvimento de soluções de 
segurança, nomeadamente, no desenvolvimento de sistemas 
de segurança para edifícios, face às várias possíveis ameaças. 
Neste contexto, destaca-se o fenómeno do terrorismo, que 
se assume como uma das principais ameaças à segurança e 
integridade de um edifício.  

   Assim, realizou-se este trabalho, tendo como intuito 
basal o abordar e o compreender dos fundamentos de um 
assunto que tem merecido cada vez mais destaque, a nível 
internacional. Procurou-se, igualmente, apresentar uma 
abordagem diferente ao projecto e construção de edifícios, 
baseada, como já referido, tanto nos ditos quatro princípios 
básicos, como na protecção e segurança do edifício e dos 
seus ocupantes.  

Este trabalho, em termos de concepção e pontos 
tratados, e se assim se pode dizer, pode considerar-se um 
trabalho de largo espectro.  

Partindo do problema inicial, o terrorismo, definição e 
caracterização do fenómeno e o seu impacto no projecto e 
construção de edifícios, depois de uma pesquisa inicial, 
verificou-se que o assunto, apesar do desenvolvimento que 
tem em outros países, para todos os efeitos, ainda não é 
estudado em Portugal. A preocupação que existe, através do 
CNPCE, prende-se mais com questões estratégias, 
nomeadamente, na elaboração da CNPS.  

O facto de o tema, a protecção e segurança de edifícios 
face a ataques terroristas, não ter desenvolvimento em 
Portugal, pode ser explicado pela simples razão de que o 
problema, actualmente, não é sentido. Porém, a ameaça 
existe, mesmo só considerando o facto de Portugal 
pertencer a uma comunidade internacional, a UE. Deste 
modo, se Hoje o fenómeno não nos afecta, ninguém garante 
que o dia de Amanhã seja idêntico. E considerando as futuras 
tendências e futuro do terrorismo, e o possível uso de novas 
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tácticas e armas, no mínimo, será de bom-tom equacionar a 
problemática.  

Sendo assim, e tendo em conta a premissa inicial, o 
potencial impacto negativo do terrorismo nos edifícios, 
foram identificadas os possíveis tipos de ameaça em edifícios, 
de base terrorista.  

Seguidamente, foi feita a ligação entre a ameaça em si e 
as medidas de protecção que podem ser tomadas, ligação 
esta que é realizada com base em três tipos de análise: a 
aferição do “valor” do edifício como alvo, a avaliação de 
vulnerabilidade e a avaliação de risco. Esta assume-se como 
uma fase crucial, pois, os resultados aqui obtidos, irão ditar o 
que fazer na terceira fase. 

Assim, surge a fase em que são pensadas e decididas, 
que tipo, onde e quais as possíveis medidas de protecção e 
segurança a aplicar. Nesta fase, para além dos conceitos de 
segurança a ter em conta, é ponderado, igualmente, o factor 
económico associado e condicionante.  

A fase seguinte, se fosse possível, seria a 
implementação concreta das medidas seleccionadas.  

Em jeito de resumo e conclusão, é possível dizer-se o 
seguinte, em relação aos vários pontos: 

 
• Terrorismo e Ameaças: 

 
 

o O terrorismo não é um fenómeno 
recente, contudo ganhou um especial 
relevo nos últimos anos em virtude de 
certas acções terroristas. Neste capítulo é 
possível dizer que os eventos de 11 de 
Setembro de 2001, pelas consequências 
dramáticas que teve, estiveram na base de 
uma série de mudanças na Sociedade no 
que concerne à segurança; 

o É necessário e vantajoso o tratamento 
formal do fenómeno, designadamente, em 
à sua definição, pois a falta de uma, 
unanimemente aceite, constitui um 
entrave para uma política de combate ao 
terrorismo; 

o O fenómeno é uma realidade na UE e, 
como tal, Portugal como país integrante 
está mais exposto; 

o No que diz respeito às futuras tendências, 
pelo passado e panorama actual do 
terrorismo, muito possivelmente, o 
terrorismo tenderá a existir entre Nós, a 
curto, médio e longo prazo. Um especial 
reparo para a possibilidade de os 
terroristas recorrem a ataque do tipo 
RBQ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Análise do Edifício e da sua Envolvente: 
 

o Relativamente às tarefas realizadas nesta 
fase reitera-se a sua importância para o 
sucesso da fase seguinte e, 
consequentemente, ao nível da protecção 
e segurança dos edifícios; 

o As várias análises devem ser o mais 
pormenorizadas possíveis e as equipas 
responsáveis pela sua realização devem 
ser, de preferência, multidisciplinares e 
constituídas por elementos com 
experiência, de forma a apresentar 
resultados, também o mais fidedignos 
possíveis aos responsáveis pela decisão; 

 
• Concepção e Implementação de Medidas de 

Protecção e Segurança:  
 

o O projecto de um edifício deve ser 
encarado numa perspectiva de concepção 
global; 

o A protecção e segurança de um edifício é 
função de dois parâmetros: medidas de 
protecção e segurança e estimativa de 
custos e gestão de riscos; 

o As medidas devem ser seleccionadas 
durante a fase de projecto e aplicadas na 
construção, pois os custos são inferiores, 
comparativamente, com soluções 
adoptadas à posteriori; 

o Existem três zonas de segurança, definidas 
pelo traçado das três linhas de defesa, às 
quais correspondem diferentes 
orientações de segurança; 

o Uma das principais medidas passível de 
ser tomada, e a mais eficaz do ponto de 
vista benefício-custo (para edifícios novos) 
é o criar distâncias de segurança, do 
edifício em relação ao ambiente 
circundante. Existem várias soluções para, 
quando possível, estabelecer essas 
distâncias de segurança, como por 
exemplo, através dos elementos de 
barreira; 

o A criação de zonas de acesso controlado, 
quer no exterior, quer no interior do 
edifício, especialmente o acesso aos 
componentes dos sistemas do edifício, 
assim como, aos pontos críticos do 
edifício em geral, é também uma medida 
eficaz; 

o Deve-se conceber o sistema estrutural do 
edifício, para além das outras acções, de 
forma resistir ao colapso progressivo; 

o Os vários sistemas do edifício devem ser 
concebidos de forma a poderem manter-
se operacionais mesmo em caso de 
ataque. Os sistemas de aquecimento, 
ventilação e ar condicionado (AVAC) 
merecem uma especial atenção pois têm 
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um papel importante no caso dos ataques 
do tipo RBQ. 

 
Em suma, a actuação nesta área deve privilegiar o 

domínio preventivo.  
No que diz respeito às limitações do trabalho, a 

primeira, e mais significativa, foi o tempo disponível para a 
sua realização, que não permitiu uma abordagem e 
desenvolvimento mais completo do mesmo.  

Outra das limitações está relacionada com facto, já 
mencionado, de não existirem estudos, ou rumos de 
investigação, na área em Portugal, razão pela qual, o trabalho 
tem por base o que vem sendo realizado, neste campo, em 
outros países.  

Em termos de desenvolvimentos futuros, com o intuito 
de compreender melhor os efeitos dos vários tipos de 
ameaças nos edifícios, considera-se que seria vantajoso o 
estudo pormenorizado de cada uma delas. 

Além disso, e no que diz respeito às medidas a tomar, 
parece importante fazer um estudo com vista ao 
desenvolvimento de novas medidas ou optimização de 
medidas já existentes. 
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