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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.  
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Abstract 
 

 

Although it is not a new phenomenon, in recent years, the World has witnessed an increasing 

number of terrorist movements and their actions. On September 11th, 2001, the attacks against the 

World Trade Center in New York, which are an incomparable event in Contemporary History, 

changed our perception of the World, in terms of security matters. Consequently, were introduced 

new security measures in society in general. The building and infrastructure design and construction 

did experience these changes, also. If, previously, there was a natural concern in terms of security for 

the construction of military buildings, now, the same concern, exists for the construction of buildings 

in general, in particular, government buildings or those with great occupation rate. 

Based on this issue, this work, carried out in the final stage of the Military Engineering Course, 

aimed to understand the phenomenon of terrorism, and its impact in building design and 

construction, as well as identify possible protection and security measures likely to be adopted. 

In summary, this work is divided into three logic parts, if I can say so. In the first part the 

phenomenon of terrorism is defined and characterized, as they are identified and succinctly 

characterized the main terrorist threats (attacks) against buildings. Then, are analyzed the issues of 

building "value" as a target, vulnerability assessment and risk analysis. Finally, are presented some 

possible protection and security measures. 
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1.1. Fundamentação do Trabalho

 

O fenómeno do terrorismo

problemáticas enfrentadas pela comunidade internacional. 

ameaça do terrorismo, tendo

fácil de identificar, mas com uma total insipiência quanto ao concei

adopção de medidas comuns no combate ao terrorismo. 

Pese embora o facto de estarmos perante um fenómeno

terrorismo só recentemente ganhou espaço nos campos político e social, produto do aumento e 

agravamento dos ataques terroristas ocorridos nos últimos anos e que, actualment

a comunidade internacional, directa ou indirectamente. 

marcada, entre outros aspectos, pelo fenómeno da globalização, a ameaça 

presença. Os eventos de 11 de Setembro de 2001, especialmente

mediática do terrorismo.   

1. INTRODUÇÃO

Fundamentação do Trabalho 

errorismo assume uma importância crescente nos debates das 

problemáticas enfrentadas pela comunidade internacional. O mundo vive cada vez mai

, tendo-se a percepção do perigo que representa o fenómeno, relativamente 

fácil de identificar, mas com uma total insipiência quanto ao conceito em si, lacuna que dificulta a 

adopção de medidas comuns no combate ao terrorismo.  

Pese embora o facto de estarmos perante um fenómeno muito antigo, a verdade é que o 

só recentemente ganhou espaço nos campos político e social, produto do aumento e 

agravamento dos ataques terroristas ocorridos nos últimos anos e que, actualment

a comunidade internacional, directa ou indirectamente. Numa nova dinâmica internacional, 

marcada, entre outros aspectos, pelo fenómeno da globalização, a ameaça 

Os eventos de 11 de Setembro de 2001, especialmente, exponenciaram a exposição 
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NTRODUÇÃO 

assume uma importância crescente nos debates das grandes 

O mundo vive cada vez mais com a 

se a percepção do perigo que representa o fenómeno, relativamente 

to em si, lacuna que dificulta a 

muito antigo, a verdade é que o 

só recentemente ganhou espaço nos campos político e social, produto do aumento e 

agravamento dos ataques terroristas ocorridos nos últimos anos e que, actualmente, afectam toda 

Numa nova dinâmica internacional, 

marcada, entre outros aspectos, pelo fenómeno da globalização, a ameaça assimétrica marca 

, exponenciaram a exposição 
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O clima de insegurança latente motivou a introdução de novas medidas de segurança na 

Sociedade em geral, existindo actualmente, por exemplo, muitas empresas dedicadas à concepção 

de sistemas de segurança em geral.  

O projecto e a construção de edifícios e infra-estruturas não foram alheios a essas mudanças, 

e em alguns países (e.g. EUA, Reino Unido) existe já regulamentação e directivas para a construção 

de edifícios, tendo em conta à ameaça terrorista. 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 ou edifícios considerados IC. No caso concreto de 

Portugal, o problema ainda não é sentido, pelo que o trabalho nesta área é reduzido. 

Porém, apesar de em Portugal não ser considerado um problema de primeira linha, não serão 

demais os esforços realizados no âmbito da prevenção do fenómeno e na protecção e segurança 

de pessoas e bens.  

 

 

1.2. Objectivos do Trabalho 
 

O presente trabalho, realizado na fase final do Curso de Engenharia Militar, insere-se no 

âmbito da protecção e segurança de edifícios face a ataques terroristas, nomeadamente, análise da 

ameaça e medidas de protecção. A motivação para abordar este tema tem por base uma nova 

dinâmica internacional relativamente à segurança de pessoas e bens, face ao crescente número de 

acções terroristas. Procurando “chamar à atenção” para esta problemática, pouco estudada em 

Portugal, realizou-se esta dissertação, e a qual se destina, igualmente, à obtenção do grau de 

Mestre em Engenharia Militar pela Academia Militar. 

Os principais objectivos do presente trabalho são, deste modo, os seguintes: 

 

• Análise do conceito e da evolução histórica do terrorismo; 

• Definição de possíveis cenários de ameaça; 

• Caracterização do impacto do terrorismo no projecto/concepção e construção de edifícios; 

• Identificação e caracterização dos tipos de ameaças/ataques e dos seus efeitos nos edifícios; 

• Análise do valor dos edifícios, avaliação da vulnerabilidade e do risco; 

• Identificação de possíveis medidas de protecção. 
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1.3. Organização da Dissertação 
 

Esta dissertação compreende 6 capítulos, incluindo a introdução e as conclusões e divide-se 

em três partes: 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, é abordada 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.  

Mais concretamente, os vários capítulos tratam o seguinte: 

 

O capítulo 2 fornece um enquadramento conceptual e histórico do terrorismo, assim 

como, qual o seu impacto na sociedade, mais concretamente, no que concerne ao projecto e 

construção de edifícios. Como ponto de partida, apresenta-se o próprio conceito de terrorismo, 

(o qual carece de uma definição aceite no seio da comunidade internacional) sendo depois 

abordada a sua origem e evolução.  

Relativamente ao impacto do terrorismo na sociedade actual, são caracterizados os possíveis 

cenários de ameaça, quer na União Europeia, quer em Portugal. Posteriormente, é abordado de 

que forma este fenómeno se repercute no sector da construção, e apresenta-se a questão da 

ameaça à segurança de um edifício, face à ameaça terrorista, como um factor a considerar no 

projecto e construção de edifícios.  

 

O capítulo 3 descreve os tipos de ameaças/ataques a um edifício. O capítulo inicia-se com a 

explicação das ameaças causadas pelo Homem (Manmade Hazards), efectuando-se uma 

comparação com as ameaças naturais.  

Numa fase posterior, identificam-se e caracterizam-se os tipos de ameaças/ataques os seus 

efeitos nos edifícios. Neste âmbito são tratados, com especial destaque, os ataques com recurso a 

engenhos explosivos e os ataques com recurso a agentes NRBQ (RBQ). 

 

No capítulo 4 é discutido o valor dos edifícios como um alvo, com base nas funções e infra-

estruturas principais que um edifício compreende. 

Posteriormente é abordada a temática da avaliação das vulnerabilidades de um edifício, assim 

como, a avaliação do risco existente, com base no nível de ameaça aferida e vulnerabilidades 

detectadas. 

Neste contexto, é tratada a questão da avaliação da vulnerabilidade e avaliação do risco. 

Depois é tratada a gestão desse mesmo risco.  
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Finalmente, no capítulo 5, numa primeira parte são abordados os princípios e objectivos da 

segurança e, de seguida, são apresentadas exemplos de medidas que visam a protecção e 

segurança dos edifícios.  

 

No capítulo 6, resumem-se as principais conclusões do trabalho e são feitas considerações 

sobre eventuais trabalhos futuros. 
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2. O TERRORISMO E A SOCIEDADE – 
UMA RELAÇÃO “INSEGURA” 

 

 

 

 “Terrorism is real, evolving, and continues to increase in frequency and lethality throughout the 
world.”  (1) 

 

 

2.1. O Problema: O Terrorismo 

 

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 

2. 
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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? Embora o objectivo primário deste trabalho não seja a discussão 

exaustiva do termo, 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.  

 

 

2.2. O Conceito de Terrorismo 

 

2.2.1. O Caminho Rumo a uma Definição 

 

Uma definição é uma equação, em que um termo, de significação desconhecida (o termo 

definido) é descrito mediante o recurso a, pelo menos, dois termos mais antigos e de significado 

conhecido. Mas quantos elementos são necessários para definir terrorismo?  
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Na procura de uma resposta, veja-se, em primeiro lugar, a etimologia da palavra 

terrorismo. A palavra tem origem no vocábulo latim “terrere” como referência ao designado 

Período do Terror, vivido durante a Revolução Francesa. Conjugada com o sufixo “ismo”, de 

origem grega, a palavra ganha uma significância própria. Assim, numa primeira análise, é possível 

afirmar, que o termo terrorismo supõe a criação de um estado de terror. Mas qual é a definição 

exacta da palavra? Ela existe?  

Num estudo de 1988, realizado por Alex P. Schmid, especialista em Terrorismo e antigo 

Officer-in-Charge of the Terrorism Prevention Branch das Nações Unidas, em parceria com Albert J. 

Jongman, foram contabilizadas 109 definições de terrorismo, elaboradas por diversas 

organizações, instituições, departamentos governamentais e especialistas na área, usando no 

total 22 diferentes elementos para definição (3). Esta situação que pode ser em parte explicada 

pelo facto de se tender a usar diferentes definições com base na respectiva experiência 

profissional e pontos de vista. Desses 22 elementos caracterizadores do terrorismo destacam-

se, pela frequência do uso dos mesmos nas várias definições, os seguintes: violência, uso da 

força, cariz político, terror/ medo, ameaça, imprevisibilidade, efeitos e reacções nas pessoas, 

acção organizada, planeada e com um objectivo, método de combate ou projecção mediática.  

Portanto, para se tentar uma definição do termo, é importante identificar quais os 

principais traços associados ao fenómeno. Com efeito, o terrorismo compreende também, uma 

ideologia, ou seja uma causa, que motiva toda a actividade, bem como, uma táctica ou método 

para o atingir de um fim. Pauta-se, igualmente, por ser uma forma de conflito assimétrica, onde a 

violência é permanente, não tem uma origem clara e pode surgir em qualquer lugar, e que é, na 

generalidade dos casos, usada pelo lado mais fraco de um conflito. Em suma é um tipo de 

conflito, no qual, a concepção Clausewitziana de matriz trinitária (Estado, Forças Armadas, 

População), típica do anterior sistema internacional, já não se verifica. (4) 

Discriminados, de uma forma geral, alguns dos principais traços do terrorismo, resta saber 

se é ou não possível chegar a uma definição do conceito terrorismo conjuntamente aceite no 

seio da comunidade internacional (5).  

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” 
 

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 (5).  
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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.”  (6) 

 

Esta definição abarca vários dos elementos que caracterizam o terrorismo, mencionados 

anteriormente. 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. 

Neste caso, e porque o conhecer do passado é a base para compreender o presente e 

transformar o futuro, seguidamente, é feita uma passagem, de uma forma abreviada, pela história 

do terrorismo, desde os primeiros indícios da prática de actos terroristas, ao momento 

presente.  

 

 

2.3. A Origem e a Evolução do Terrorismo 

 

2.3.1. Dos Zelotas ao Fanatismo Islâmico 

 

Apesar de o termo ser relativamente recente (ver 2.2.1), as primeiras acções que podemos 

caracterizar como de índole terrorista remontam há 2000 anos, pela mão de uma facção radical 

dos Zelotas (ou Zelotes), uma seita e partido político Judaico que tentou resistir à ocupação 

romana do território que hoje é Israel, durante o século 1 DC. As suas tácticas envolviam 

essencialmente o recurso a assassinatos1, executados em locais com maiores concentrações de 

pessoas e em plena luz do dia, procurando, desta forma, que as suas acções tivessem o maior 

                                                   
 

 

1 Os Zelotas usavam nos seus assassínios um punhal denominado de sica (sicæ).  
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impacto possível, especialmente no seio do grupo alvo dos seus ataques, os oficias do império 

romano e todos os judeus que colaborassem com eles.  

Mais tarde, entre 1090 e 1272, um grupo de muçulmanos xiitas, os Hassanitas (ou 

Assassínos), usou tácticas idênticas contra a facção muçulmana sunita e contra os cruzados 

cristãos que invadiram parte do território que hoje é a Síria. Alimentados pela ideia de que 

morrer durante os ataques, causando morte e destruição por entre o inimigo, seria uma honra 

suprema, surgem as primeiras manifestações de ataques suicidas (7). 

Já no decorrer do século dezassete, a 5 de Novembro de 1605, assistiu-se a uma tentativa 

de derrubar um sistema governativo instaurado, quando um grupo de conspiradores, tentou 

destruir o Parlamento inglês, deflagrando uma grande quantidade de pólvora. O plano 

orquestrado por Guy Fawkes tinha como objectivo assassinar o Rei James I e os membros de 

ambas as câmaras do Parlamento, a câmara dos comuns e a câmara dos lordes para que, com 

isso, fosse recuperada a Igreja Católica. O plano não teve sucesso pois foi descoberto, contudo, 

constitui um marco relevante na história, sendo o dia celebrado anualmente, no Reino Unido. 

O termo “terrorismo”, efectivamente, e como supramencionado, foi usado pela primeira 

vez em França, no final do século XVIII, como referência ao período da Revolução Francesa 

(1789) conhecido como “Reino do Terror”2, e era a base de um sistema governativo que visava 

a instauração da democracia libertando-se para isso dos que se opunham à revolução. As vítimas 

do “Reino do Terror” pertenciam a todas as classes sociais e ascenderam às dezenas de 

milhares. A tirania e o excesso de violência contra os inimigos da revolução, transformaram-no 

num tenebroso instrumento do estado, fazendo com que, desde então, o vocábulo terrorismo 

tivesse uma conotação negativa.  

O “Reino do Terror” marca também o nascer de um terrorismo associado às questões de 

estado, e que até então era grandemente motivado por questões religiosas. Na génese deste 

“novo” terrorismo, e à luz dos novos movimentos políticos3, encontra-se uma filosofia anti-

monárquica, seguida tanto pelos revolucionários, como pelos constitucionalistas, durante as 

últimas fases da Revolução Francesa.  

Ideias semelhantes estavam na base na actuação da organização People’s Will (Narodnaya 

Volya), que esteve activa na Rússia entre 1878 e 1881. A sua linha de acção revolucionária e 

antigovernamental tornou-se mesmo um modelo a seguir pelas futuras organizações terroristas. 

O grupo opunha-se à opressão exercida pelo estado sendo os seus alvos seleccionados de entre 

aqueles que representavam essa mesma opressão. Neste leque destacam-se o governador-geral 

de São Petersburgo e o próprio Czar Alexandre II, assassinado, em 1881, por um elemento da 

                                                   
 

 

2 Período que durou aproximadamente 12 meses, de 31 de Maio de 1793 (queda dos Girondinos) a 27 de Julho de 1794 
(prisão de Robespierre, ex-líder dos Jacobinos), durante o qual tiveram lugar execuções públicas em massa dos “inimigos” 
da revolução.   
3 Nacionalismo, Anarquismo e Marxismo.  
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organização. Este facto em particular, inspirou um grupo de radicais políticos, que procurou criar 

um movimento anarquista internacional. Entre 1881 e a primeira década do século XX, 

elementos anarquistas assassinaram várias personalidades políticas e da realeza – o presidente 

dos Estados Unidos da América, William McKinley, o presidente francês e o primeiro-ministro 

espanhol, bem como, a Imperatriz Elisabeth da Áustria, o Rei Umberto I de Itália e o Rei de 

Portugal, D. Carlos I. 

No início do século XX, tem lugar o evento que tira o terrorismo de cenários locais e 

transforma-o numa forma de actuar com possíveis repercussões à escala mundial. No dia 28 de 

Junho de 1914, um jovem radical sérvio Gavrilo Princip, assassina o arqui-duque Francis 

Ferdinand, herdeiro do trono do Império Austro-húngaro, durante uma visita deste a Sarajevo. 

O autor do atentado pertencia ao grupo nacionalista-terrorista “Mão Negra”, que desejava a 

unificação dos territórios onde viviam pessoas de nacionalidade sérvia e o qual se encontrava 

ligado aos serviços de informação e forças militares da Sérvia. Consequência: em Agosto de 

1914 tem início a I Guerra Mundial! 

Com o fim da guerra, nas décadas de 20 e 30, e o aparecimento de vários regimes 

ditatoriais, nomeadamente na Alemanha de Adolf Hitler, na Itália de Mussolini e na Rússia de 

Joseph Estaline, o termo terrorismo passa a ser associado às práticas violentas e repressivas 

utilizadas pelos poderes ditatoriais. Mais recentemente, na década de 70, semelhantes métodos 

foram usados pelas ditaduras militares no poder na Argentina4, Chile5 e Grécia6. (Falar sobre o 

tipo de acções) Fazendo um paralelismo com o período do “Reino do Terror”, anteriormente 

mencionado, também nestes casos se assiste a campanhas de terror infringidas por governos.  

Durante a II Guerra Mundial o terrorismo também marcou presença, através de pequenos 

grupos, essencialmente constituídos por elementos de movimentos de resistência, que eram 

treinados e tinham o apoio logístico das tropas aliadas, com o intuito de dar ajuda e estimular a 

resistência nos vários países, contra as tropas do Eixo. Destes grupos destaca-se o Special 

Operations Executive (8), uma organização britânica criada durante a guerra, destinada a exercer 

acções de espionagem, sabotagem e subversão7 atrás das linhas inimigas, da mesma forma, que 

serviria de base para a própria resistência britânica no caso de invasão do território. Executaram 

missões um pouco por todo o teatro de operações, tendo tido um papel fulcral na completa 

destruição das linhas férreas e sistemas de comunicação, em toda zona Oeste da França, antes 

do dia D. O grupo foi pioneiro em muitas das tácticas e tecnologias que utilizou, e foi treinado 

no sentido de ignorar praticamente todas as convenções contemporâneas, o que ainda, nos dias 

                                                   
 

 

4 As pessoas eram presas, torturadas e muitas vezes lançadas de aviões sobre o Mar de La Plata, desaparecendo para 
sempre. Estes desaparecimentos estão na origem do movimentos das “Mães de Maio”, que se manifestava, semanalmente, 
em Buenos Aires. 
5 Os revolucionários foram presos no estádio de Santiago, sendo torturados e mortos na generalidade. 
6 Conhecida como a ditadura dos Coronéis, que recorreu, em grande escala, à prisão, tortura e morte dos que se opunham 
7 Destabilização, de uma forma violenta, da ordem e poder instituído. 
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de hoje, é utilizado por células terroristas – foram os “criadores” do “modus operandis” do 

terrorismo moderno (9).   

Terminado o conflito, que deixou uma pesada herança de destruição nos vários teatros, no 

final da década de 40 e década de 50, o terrorismo passa e ser associado aos emergentes 

movimentos nacionalistas e anti-colonialistas, que surgem na Ásia, África e Médio Oriente, e que 

se opõem ao governo dos países europeus colonizadores. Portugal também sentiu, mas mais 

tarde, os efeitos dos movimentos de independência nas suas colónias.  

Durante as décadas de 60 e 70 o terrorismo assume, mais marcadamente, uma motivação 

ideológica e torna-se a voz de certas minorias, com o objectivo de dar relevo às suas causas e 

obter, também, o apoio internacional em relação às mesmas. Um exemplo, muito famoso, desta 

nova vaga, trata-se da OLP, que procurou criar um Estado no lugar historicamente conhecido 

como Palestina, que entretanto se tornou Israel, em 1948. Sobre a égide da OLP grupos 

palestinianos de libertação executaram vários atentados, alguns deles com imediata e significativa 

projecção internacional.  

A 22 de Julho de 1968, um grupo palestiniano de libertação, denominado Frente Popular de 

Libertação da Palestina, efectuou o desvio de um avião comercial, na rota Roma – Tel Aviv, com 

o fim de criar um incidente internacional e, desta forma, dar publicidade à sua causa política. 

Dois anos mais tarde, o mesmo grupo terrorista criou uma nova situação de desvio de aviões 

comerciais, desta vez, três aviões, dois americanos e um suíço. Todavia, o evento que mais 

projecção mediática teve, foi a acção executada pelo grupo palestiniano Setembro Negro, que 

raptou, na aldeia olímpica, e posteriormente assassinou 11 atletas de Israel, durante os Jogos 

Olímpicos de 1972, em Munique. O facto de estarem a decorrer uns Jogos Olímpicos, que 

naturalmente prendem a atenção de milhões de pessoas, conjugado com as novas tecnologias 

para difusão de imagem por satélite, exponenciaram o impacto desta acção terrorista (10).  

A OLP tirou dividendos desta situação e o seu líder histórico, Yasser Arafat, foi mesmo 

convidado a falar na Assembleia Geral das Nações Unidas. No espaço de 10 anos a OLP 

conseguiu estabelecer contactos diplomáticos com outros países, e, eventualmente, o drama dos 

refugiados palestinianos nunca teria tido destaque que teve, não fossem as várias acções 

terroristas levadas a cabo pelos vários grupos de libertação palestinianos (11).  

Também na mesma época, e da mesma forma, outros grupos, encontram na actividade 

terrorista o veículo ideal para promoverem as suas causas. Como exemplo é possível citar a 

Frente de Libertação do Québec no Canadá, o Baader-Meinhof Gang na Alemanha, as Brigadas 

Vermelhas na Itália, a ETA em Espanha, o IRA na Irlanda e os grupos que se formaram nos 

Estados Unidos da América que se opunham à Guerra do Vietname. Mais uma vez, estes grupos 

tinham, essencialmente, uma base ideológica e, por vezes, fortemente política. 

Nas décadas de 80 e 90 assistiu-se a três fenómenos de relevo no que concerne ao 

terrorismo. O primeiro está relacionado com aparecimento de grupos de extrema-direita, de 

inspiração neo-fascista e neo-nazi em vários países da Europa e nos Estados Unidos da América. 
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Estes grupos perpetraram vários atentados, tome-se como exemplo, os atentados, com recurso 

a engenhos explosivos, em Bolonha, numa estação de caminhos-de-ferro, e em Munique, na 

celebração do Munich’s Oktoberfest, ambos ocorridos em 1980, e que fizeram dezenas de vítimas. 

Mais recentemente, em 1995, um grupo de supremacia branca, fez detonar um camião cheio de 

explosivos, estacionado ao lado do Alfred P. Murrah Federal Building, um edifício governamental, 

em Oklahoma City.  

O segundo desenvolvimento relevante foi o surgir de terrorismo patrocinado por Estados, 

consequência da Guerra Fria8. Ressalte-se o atentado contra a vida do Papa João Paulo II, em 

1981, que se acredita ter sido orquestrado pelos serviços secretos soviéticos e búlgaros (12), ou 

os grupos terroristas islâmicos treinados pelos EUA e pelo Reino Unido para combater a URSS 

no Afeganistão.  

Por último, o ressurgimento do móbil religioso como dinamizador da actividade terrorista. 

Foram vários os casos, em que, num passado recente, a religião foi usada para justificar e mesmo 

encorajar actos terroristas, como por exemplo, o assassinato do presidente egípcio Anwar Al-

Sadat, em 1981, por radicais islâmicos, bem como, o também assassinato do primeiro-ministro 

de Israel, em 1994, por um militante judeu. Em 1995, a seita religiosa Aum Shinrikyo, conhecida 

em Portugal por seita “Verdade Suprema”, foi responsável pelo ataque com gás Sarin no Metro 

de Tóquio.  

No entanto, é a actividade terrorista associada ao vulgarmente chamado fundamentalismo 

islâmico que clama para si as maiores atenções, muito por culpa da organização terrorista Al-

Qaeda, e outras similares, e do seu líder, Osama Lin Laden, e que deriva de um fenómeno a que 

Samuel Huntington chama de choque de civilizações:  

 

“It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new world will not be 
primarily ideological or primarily economic. The great divisions among humankind and the 
dominating source of conflict will be cultural. Nation states will remain the most powerful actors 
in world affairs, but the principal conflicts of global politics will occur between nations and 
groups of different civilizations. The clash of civilizations will dominate global politics. The fault 
lines between civilizations will be the battle lines of the future”. (13) 

 

A Al-Qaeda, foi responsável, directa ou indirectamente, por alguns dos mais marcantes 

atentados terroristas da história, desde os atentados bombistas contra as embaixadas americanas 

no Quénia e na Tanzânia, em 1998, aos incontornáveis, e sem precedentes na história do 

terrorismo, atentados contra as Torres Gémeas do World Trade Center, que colocaram o dia 11 

de Setembro de 2001 na história da Humanidade (14). O desvio de quatro aviões comerciais, 

                                                   
 

 

8 A Guerra Fria foi a designação atribuída ao conflito político-ideológico entre os EUA, defensores do capitalismo, e a URSS, 
defensora do socialismo. Durou, aproximadamente 50 anos, deste o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até à queda 
da URSS, em 1991. A denominação de Guerra Fria advém do facto de não ter havido confronto directa entre ambas as 
potências, contudo, verificou-se uma corrida ao armamento sem precedentes. 
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dois com destino ao World Trade Center em Nova Iorque, um com destino ao Pentágono, e um 

quarto com destino ao Capitólio, mas que viria a despenhar-se numa zona rural, e os 

posteriores embates contra os respectivos alvos impressionaram o mundo. Não menos 

impressionante, e mais assustador ainda, foi a pormenorização e a firmeza demonstradas, por um 

grupo terrorista, no planeamento e prossecução de um acto desta natureza. Os ataques 

causaram a morte a, aproximadamente, 3000 pessoas. Um ano depois do atentado, Robert J. 

Lieber fez a seguinte observação: 

 

“The post-Cold War era, which began with the collapse of the Soviet Union almost 12 years 
ago, ended abruptly on the sunny, clear morning of September 11, 2001. In an instant, 
coordinated terrorist attacks transformed the international security environment…” (15)  

 

Efectivamente, face ao sucedido, e conforme referido superiormente, o mundo 

transformou-se! Internamente, nos EUA, deu origem a um período de reflexão subordinada à 

grande questão que se colocou: Como é que o “11 de Setembro” foi possível? No contexto 

internacional, e com os EUA na frente da cunha, iniciou-se uma guerra global contra o 

terrorismo, e o Afeganistão, pátria do regime Talibã, foi palco de uma ofensiva em massa contra 

as bases de treino e centros logísticos da Al-Qaeda. 

No dia 11 de Março de 2004, enquando o Mundo se encontrava no processo de 

assimilação do 11 de Setembro, eis que um grupo terrorista, inspirado na Al-Qaeda (16), 

delineou e executou um atentado bombista na estação de Atocha, em Madrid, em plena hora de 

ponta, no qual morreram 191 pessoas. Um ano e quatro meses depois, outro grupo islâmico, 

realizou um atentado numa estação de metro na cidade de Londres. Morreram 52 pessoas, 

incluindo os terroristas, e ficaram feridas quase 700.  

Estes dois eventos, de grande relevo e em solo europeu, trouxeram, novamente, para a 

cena internacional a questão da Al-Qaeda e o fundamentalismo islâmico, e a ameaça que 

representam. Por outro lado, trouxeram, também, o sentimento de medo e insegurança 

generalizada, nas pessoas. Amanhã, o que nos esperará? 

 

 

2.3.2. Tendências e Futuro do Terrorismo 

 

Após esta breve resenha histórica, em que se percorreu a evolução, até aos dias de hoje, 

do fenómeno do terrorismo conclui-se, acima de tudo, que a ameaça é real, que o fenómeno do 

terrorismo existe há pelo menos 2000 anos, e que, muito provavelmente, continuará a marcar 

presença na vida dos cidadãos e, consequentemente, na agenda política internacional, durante os 

próximos tempos. No entanto, para tentar inferir qual o futuro do terrorismo é essencial uma 

compreensão do seu rumo e, para isso, por sua vez, é necessário conhecer o seu passado, 
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conhecer qual a natureza dos grupos terroristas e estudar as suas capacidades, limitações e 

actuação no contexto actual (17).  

Como exposto anteriormente, as acções denominadas de terroristas passaram por várias 

fases, tanto em termos de tácticas utilizadas, como em termos de motivos e comportamento 

organizacional dos grupos. Os assassinatos de personalidades, com todos os constrangimentos 

inerentes, os ataques com armas ligeiras, que originavam poucas baixas, os atentados bombistas, 

que estavam limitados à dimensão dos dispositivos passíveis de serem transportados pelos 

terroristas, o desvio de aviões comerciais, que globalizaram o fenómeno, e a tomada de reféns, 

são exemplo das tácticas utilizadas. Paralelamente, grupos terroristas nacionalistas, de extrema-

direita, anarquistas, radicais islâmicos, figuram na categoria das ideologias por detrás do 

Terrorismo.  

Assim, as tendências futuras do terrorismo têm por base as mudanças no tipo, número e 

letalidade dos ataques terroristas, sendo as mudanças relacionadas com a orgânica dos grupos 

terroristas, no que diz respeito ao comando e controlo, capacidades, recrutamento e 

financiamento, as que se consideram mais significativas. O identificar dessas tendências, que 

servem como indicadoras da actividade terrorista, apresenta várias vantagens, pois permite (18):  

 

• Definição de prioridades em relação ao empenho de recurso em medidas de contra-

terrorismo; 

• Identificar e localizar núcleos terroristas, e monitorizar a sua actividade, a fim de actuar 

ao nível da prevenção de ataques; 

• Apresentar progressão no combate ao terrorismo. 

 

É verdade que as tendências do terrorismo influenciam a resposta dos Governos, mas, por 

outro lado, também, toda a estratégia e medidas adoptadas no combate ao terrorismo, 

condicionam e afectam a actividade terrorista (19). Tome-se por exemplo, a questão da 

segurança associada às viagens em aviões comerciais. No passado, vários episódios de ataques 

terroristas relacionados com o desvio/sequestro de aeronaves, motivaram o incremento das 

medidas de segurança no transporte aéreo – a Sociedade adaptou-se face à actividade terrorista. 

O aumento dos níveis de segurança nos aeroportos, por exemplo, desencoraja o desenvolver de 

actos terroristas relacionadas com o desvio e/ou uso de aviões comerciais como uma arma, à 

semelhança do sucedido no 11 de Setembro. Consequência? Os terroristas procuram novos 

alvos. O terrorismo evolui e adapta-se, explorando para isso as transformações sócio-

económicas e o desenvolvimento tecnológico da Sociedade, na Era da informação.  

 

“Terrorists are adapting constantly to optimize their knowledge, training, logistical support, 
and readiness to conduct terror.” (17) 
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E os terroristas têm demonstrado uma melhoria significativa na adaptação a medidas de 

contra-terrorismo tendo desenvolvido novas tácticas e melhorando a eficiência de métodos 

existentes. O comando descentralizado das organizações é um exemplo típico, e que permite o 

continuar da actividade mesmo quando existem quebras na cadeia, mesmo que de uma forma 

limitada. A capacidade para dar continuidade a um símbolo ou uma ideologia mostra a força do 

terrorismo e a ameaça que representa para a sociedade.  

Na Era da informação, os terroristas também aprenderam a utilizar as novas tecnologias 

em seu proveito e os telemóveis, a Internet e outros meios de comunicação, versáteis e que 

permitem o anonimato, oferecem um sem número de possibilidades.  

Em suma, o terrorismo tem evoluído no sentido de contornar os obstáculos criados pela 

implementação de medidas de combate ao terrorismo, e esta evolução poderá passar pela 

redefinição dos alvos, pela procura das vulnerabilidades latentes e pelo emprego de outros 

métodos e métodos mais agressivos. E que outros métodos são estes? São vários, tais como: 

ataques do tipo NRBQ; Ciber-ataques ou acções de guerra electrónica.   

Outro factor de relevo a ter em consideração, em relação ao rumo a seguir pelos 

terroristas, será a eventual tendência para a competição entre grupos. À semelhança do 

processo de adaptação e evolução, preconizado por Darwin para as várias espécies de seres 

vivos, e ao qual está subjacente a existência de competição inter-específica, também entre os 

vários grupos terroristas, se poderá fazer sentir esse fenómeno. A exploração que fazem da 

disseminação e impacto (sensacionalismo) das suas acções nas populações, poderá motivar a que 

um determinado grupo aumente os níveis de violência das suas acções, para que, a mensagem 

que pretende passar prevaleça sobre a mensagem de outros grupos.  

Resumindo, a diversidade de causas e motivos, e a diversidade de métodos e tácticas 

passíveis de serem utilizadas, levam a que a análise do tema seja complexa e, atendendo ao seu 

desenvolvimento ao longo dos tempos, muito possivelmente, o terrorismo tenderá a existir 

entre Nós, a curto, médio e longo prazo! 

 

 

2.4. Cenários de Ameaça 

 

2.4.1. O Terrorismo na UE 

 

O Terrorismo não é um fenómeno novo na UE mas nunca, como agora, representou uma 

ameaça tão séria para todos os Estados Membros. No ano de 2006 foram executados 498 

ataques terroristas na UE (Tabela 1- Relação dos atentados terroristas em países da EU em 

2006. Fonte: EU Terrorism Situation and Trend Report 2007), os quais, na sua maioria, causaram 

somente danos materiais. Porém, os ataques em 2004 em Madrid e em 2005 em Londres, que 
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causaram um número elevado de vítimas e significativos danos materiais e as tentativas de 

atentado, entretanto interceptadas, na Alemanha e no Reino Unido, são exemplos, e um 

recordar, que a ameaça terrorista persiste.  

 

Estado 
Membro 

Grupos 
Islâmicos 

Grupos 
Separatistas 

Grupos de 
Extrema 
Esquerda 

Grupos de 
Extrema 
Direita 

Outros TOTAL 

Áustria 0 0 0 0 1 1 
Bélgica 0 0 0 0 1 1 
França 0 283 0 0 11 294 

Alemanha 1 0 10 0 2 13 
Grécia 0 0 25 0 0 25 
Irlanda 0 1 0 0 0 1 
Itália 0 0 11 0 0 11 
Polónia 0 0 0 1 0 1 
Portugal 0 0 1 0 0 1 
Espanha 0 136 8 0 1 145 

Reino Unido 0 4 0 0 1 5 
TOTAL 1 424 55 1 17 498 

Tabela 1- Relação dos atentados terroristas em países da EU em 2006. Fonte: EU Terrorism Situation and Trend Report 
2007 

 

Actualmente, existe um vasto número de grupos pertencentes a organizações terroristas 

que tem uma presença activa na UE. Muitos desses grupos têm alvos e objectivos nos Estados 

Membros, ou relacionados com os Estados Membros, os outros operam, essencialmente, no 

exterior da UE, mas têm na UE uma importante plataforma de apoio logístico.  

Segundo a EUROPOL, os grupos terroristas agrupam-se em quatro categorias principais, 

de acordo com as respectivas motivações, o que não significa, contudo, que alguns grupos não 

tenham mais do que uma base ideológica. Assim, os principais tipos de organizações terroristas 

na UE são: 

 

• Grupos terroristas islâmicos: São os grupos com maior presença e igualmente 

responsáveis pelos maiores atentados executados nos últimos anos na UE (16); 

• Grupos terroristas nacionalistas e separatistas: São grupos de inspiração nacionalista, 

étnica ou religiosa; 

• Grupos terroristas de orientação política de “Esquerda”: Procuram mudanças substanciais 

nos sistemas políticos, sociais e económicos para um modelo de extrema-esquerda – 

Ideologia Marxista-Leninista; 

• Grupos terroristas de orientação política de “Direita”: Procuram mudanças substanciais 

nos sistemas políticos, sociais e económicos para um modelo de extrema-direita. Têm as 

suas bases no nacional-socialismo. 

 

Neste contexto é também possível distinguir entre terrorismo internacional ou 

transnacional, que se refere a actividades terroristas executadas em mais do que um país, 



 

Página | 17  

contrariamente ao chamado terrorismo doméstico, que tem lugar num país somente, ou numa 

zona específica de um país.  

Apesar da actual conjuntura politico-social da UE, o Terrorismo no espaço europeu, tem 

por base as condições históricas, políticas, sociais e económicas de cada um dos Estados 

(terrorismo doméstico), mas a UE como instituição política tem vindo a tornar-se, cada vez 

mais, um potencial alvo terrorista, e numa sociedade, também cada vez mais globalizada, o 

fenómeno tem de ser encarado no âmbito da segurança internacional. No entanto, virtualmente, 

praticamente toda a actividade terrorista é transnacional, pois os grupos terroristas tendem a 

adquirir conhecimentos técnicos, fundos, armamento e inspiração, muitas vezes fora da sua zona 

geográfica de influência (20).   

 
“Therefore, counter-terrorism in the EU is a matter of solidarity. As stated on many 

different occasions in the past, effective counter-terrorism in the EU requires increased 
information exchange, cooperation and coordination between Member States’ competent 
authorities. In addition to this, we need to have a common assessment of the situation to be able 
to counter terrorism in a joint effort and to find more effective responses. The challenge in 
understanding terrorism as a phenomenon is not the lack of information, but rather the huge 
amount and varying quality of information publicly available”. 9 (20) 

 

Assim, para um combate eficiente, e eficaz, do terrorismo, será necessária a cooperação e 

coordenação de esforços entre as várias forças de segurança ao nível europeu.  

Mas, e como anteriormente referido, os grupos terroristas tendem a adaptar-se e, deste 

modo, tornou-se necessário a definição de uma estratégia concreta para combater aquele que 

continua a ser um dos grandes desafios para a UE nos dias de hoje, tendo em conta, quer a 

complexidade do fenómeno, quer o facto de a UE ser uma instituição baseada nos valores da 

democracia, pelo que todas as decisões neste campo devem ser tomadas de uma forma 

democrática e responsável.  

Apesar da luta anti-terrorista integrar, há muito, a agenda de trabalhos da UE, desde 

Setembro de 2001, no seguimento dos acontecimentos de 11 de Setembro, a UE adoptou um 

plano de acção para fazer face ao terrorismo – “EU Anti-terrorism Action Plan”. Neste processo, 

até 2004, foram tomadas várias medidas, umas de carácter operacional, de aplicação a curto 

prazo e outras de natureza legislativa, e das quais se destacam as seguintes:  

 

• O congelamento de fundos bancários de organizações e indivíduos suspeitos de 

financiamento de actividades terroristas;  

• A criação de um grupo de especialistas para fazer face à ameaça de ataques com recursos 

a armas biológicas e/ou químicas;  

                                                   
 

 

9 Max-Peter Ratzel, Director of Europol – EU Terrorism Situation an Trend Report 
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• A criação de um mandato de captura europeu; a definição de um conceito comum, por 

parte dos Estados da UE, de crimes associados às actividades terroristas, e inclusão dos 

mesmos nos respectivos códigos penais;  

• A atribuição de mais recursos à EUROPOL, para uma análise de riscos e ameaças mais 

eficaz; 

• A criação da EUROJUST, com o fim de facilitar a interacção entre as autoridades judiciais 

dos Estados Membros;  

• Decisão sobre o alargamento do acesso ao SIS (Sistema de Informações Schegen) a outras 

entidades (21).  

 

Em 2004, e na sequência do atentado de 11 de Março, em Madrid, o plano de acção 

europeu contra o Terrorismo sofreu um realinhamento, tendo sido estabelecidos sete 

objectivos base para a luta anti-terrorista. Foram tomadas outras medidas com ênfase para:  

 

• Reforço da cooperação entre os vários Estados Membros, assim como, demais parceiros 

internacionais;  

• Criação de mecanismos de ajuda às vítimas de ataques terroristas;  

• Apelo à mobilização de todos os cidadãos como forma de garantir a liberdade e 

segurança para todos.  

 

Em Março de 2005, após a apresentação de um “Memorial Day” em relação a todas a 

vítimas do Terrorismo, a UE, através da Comissão Europeia, reiterou o seu empenho no 

combate ao Terrorismo, continuando a trabalhar na estratégia Anti-terrorista Europeia. Com 

efeito, em Dezembro de 2005, o Justice and Home Affairs Council, adoptou a “European Union 

Counter-Terrorism Strategy”, a qual assenta em quatro princípios: Prevenção, Protecção, 

Perseguição e Resposta, e tem um objectivo básico, e que reforça o carácter criminoso e 

injustificado do Terrorismo: 

 

“To combat terrorism globally while respecting human rights, and make Europe safer, allowing its 

citizens to live in an area of freedom, security and justice.” (22) 

 

No capítulo da protecção, sobre a qual está relacionado o presente trabalho, importa 

salientar, que a UE tem trabalhado no estudo da protecção das designadas IC, estudo esse 

materializado através do “European Programme for Critical Infrastructure Protection” (EPCIP), no 

qual é destrinçado o conceito de IC e onde são referidas possíveis metodologias de abordagem à 

protecção das IC. Também no campo da protecção, e como referido anteriormente, tem sido 

feito um esforço no sentido de estudar e combater as ameaças terroristas de cariz NRBQ. 

Neste contexto, entre vários programas, destaca-se o programa de estudo, realizado pela 
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organização holandesa “TNO Defence, Security and Safety”, iniciado no final de 2004, e 

denominado, “Innovative Measures for Protection Against CBRN Terrorism” (IMPACT), que se 

propunha a compreender e avaliar os riscos deste tipo de ameaça, e conceber mecanismos para 

prevenir, conseguir dar uma resposta adequada e recuperar de um eventual ataque deste género 

(23).  

Resumindo, pode-se dizer que a ameaça terrorista está presente no território europeu, 

pelo que, o esforço desenvolvido nos últimos anos pela UE no sentido de combater o 

terrorismo, deve ser continuado e ampliado. A resposta da UE deve ser, portanto, rápida, 

coordenada e eficiente, sob pena dos direitos fundamentais nos serem hipotecados pelos 

terroristas (24).  

 

 

2.4.2. Terrorismo em Portugal 

 

No capítulo da segurança interna, e consequente abordagem à ameaça terrorista, a análise 

da situação portuguesa deve ser feita dentro do contexto da UE, que Portugal integra, ou seja, 

deve ser feita tendo em consideração que Portugal é uma das partes de um todo, e que não é 

um país estanque.  

A adesão à UE, em 1986, trouxe claras vantagens, pois permitiu, nestas últimas duas 

décadas, um dos mais significativos saltos em frente na História de Portugal, tanto 

economicamente, onde se verificou um crescimento económico superior comparado com um 

possível cenário de não integração (25), como na cultura, ou no campo político-social. O 

resultado foi o forte aumento da mobilidade geral de pessoas, bens e serviços, num espaço 

europeu sem fronteiras internas. A “abertura” das fronteiras, porém, acarreta alguns desafios, 

nomeadamente, para as forças de segurança e de informação. Portugal, como actor no cenário 

internacional, passou a estar mais exposto, directa, ou indirectamente, a determinados tipos de 

ameaças de dimensão transnacional, designadamente, à ameaça do terrorismo, que com o 11 de 

Setembro, ganhou um especial relevo. Apesar de Portugal, desde os finais da década de oitenta, 

em matéria de terrorismo, estar numa situação relativamente calma e estabilizada, a 

preocupação com a ameaça existe, e está espelhada nos vários Relatórios de Segurança Interna 

elaborados nos últimos anos (26).  

 

“O ano de 2002 foi dominado por elevados níveis de alerta em relação aos sinais 
imediatos de ameaça terrorista e por um esforço de cooperação nunca dantes sentido pelos 
Serviços de Informações, desde o fim da “guerra fria”. A possibilidade de utilização de armas 
nucleares e, mais provavelmente, de armas químicas ou biológicas, pelo terrorismo 
internacional, tem suscitado a atenção prioritária da pesquisa e da troca de informações entre os 
Serviços congéneres. 

A enunciação crescente de os alvos em território europeu poderem constituir (…) tem 
dinamizado o reforço da cooperação nas instâncias europeias dedicadas à matéria da segurança 
interna.  



 

Página | 20  

(…) 
Até ao momento, não se detectou em Portugal qualquer planeamento de actuação 

terrorista, mas a hipótese de ampliação de algumas conexões logísticas já apuradas e a 
possibilidade de inflexão táctica de elementos operacionais fugidos ao revés ou risco da detecção 
noutras paragens, continuam a exigir a manutenção e reforço das medidas preventivas 
adequadas.” (21) 

 

“Em face do agravamento da ameaça terrorista islamista na Europa Ocidental verificado 
após os atentados de 11 de Março, em Madrid, o principal objectivo estratégico de contra-
terrorismo incidiu na detecção de células terroristas locais ou da sua formação, tendo em vista a 
prevenção de atentados, especialmente durante a realização do EURO 2004.” (27) 

 

“A luta contra o terrorismo continuou, em 2005, a ser uma das mais importantes 
prioridades políticas da União Europeia.” (28) 

 

“As redes jihadistas transnacionais representam hoje para Portugal uma ameaça real. No 
nosso país foi detectada a presença de indivíduos aparentemente com ligações às redes jihadistas 
europeias, suspeitos de integrarem células terroristas noutros países europeus e de estarem 
envolvidos em recrutamento e preparação de atentados. Não foram recolhidos indícios de que 
esses indivíduos tenham realizado actividades que se traduzam numa ameaça de atentado para 
Portugal, embora a sua deslocação ao nosso país constitua um factor de risco considerável.” 
(28) 

 

“A luta contra o terrorismo manteve-se, em 2006, como uma das mais importantes 
prioridades políticas da UE. Assim, multiplicaram-se as iniciativas nesta área (…) foram 
identificadas quatro áreas prioritárias de acção na luta contra o terrorismo: i) esforços comuns 
para prevenir o terrorismo por via de medidas contra a radicalização e o recrutamento, 
incluindo o diálogo entre culturas e religiões; ii) melhoria na troca de informação destinada a 
identificar terroristas, pôr termo às suas actividades e apresentá-los à justiça; iii) esforços 
conjuntos no sentido de adoptar, no seio das Nações Unidas, uma Convenção contra o terrorismo 
e proceder à plena aplicação das Convenções já existentes; iv) cooperação no campo da 
protecção das infra-estruturas críticas.” (29) 

 

Recentemente, o Primeiro-ministro português, José Sócrates, referiu em entrevista que a 

ameaça terrorista “é para levar a sério”. O Primeiro-ministro disse, no entanto, que não há 

motivos para adoptar medidas de segurança excepcionais.  

Sendo assim, e apresentado o cenário da ameaça, o que é que está a ser feito, ou pode ser 

feito? A resposta é: Prevenção! Tendo em conta os factos supra enunciados, associados à 

imprevisibilidade das acções terroristas, o domínio preventivo terá um papel crucial nesta área.  

A prevenção, em primeiro lugar, passa pela acção do Conselho Superior de Segurança 

Interna e do Gabinete Coordenador de Segurança, os dois órgãos colegiais de natureza 

consultiva, que apoiam o Governo no desenvolvimento da política de segurança interna, e em 

segundo lugar, e com base no conceito de IC definido, pela aferição de quais as IC existentes, a 

fim de se poder pensar medidas de protecção e segurança para cada IC em concreto.  

A nível nacional, o CNPCE, estrutura na dependência do Primeiro-Ministro, destinada a 

responder às necessidades nacionais na área do planeamento civil de emergência, e presidida, 

por delegação, pelo Ministro da Defesa Nacional, e que integra o Sistema Nacional de 

Planeamento Civil de Emergência, encontra-se, actualmente, a trabalhar na preparação da Carta 
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Nacional de Pontos Sensíveis (CNPS). A elaboração da CNPS está prevista desenvolver-se em 

três fases (30): 

 

• A primeira fase, que está já a decorrer, busca a redefinição de “Ponto Sensível”, a 

selecção dos critérios que permitirão identificar e hierarquizar os “Pontos Sensíveis” e, 

culminará com a definição e aceitação de um “Modelo para Identificação de Classificação 

dos Pontos Sensíveis”. 

•  A segunda fase prevê, com base no Modelo criado e aceite na primeira fase, a 

identificação e classificação efectiva dos Pontos Sensíveis, de modo, a constituir uma “Lista 

Nacional de Pontos Sensíveis" com respectivo inventário e hierarquização.  

• Na terceira fase, concluídas as anteriores, os Pontos Sensíveis serão organizados numa 

base de dados de natureza geográfica englobando uma componente espacial e uma 

descritiva. Concluída, será uma mais-valia como um instrumento estratégico, que servirá 

para apoiar o Primeiro-Ministro no processo de tomada de decisão, em situações de 

crise, por exemplo, face à ameaça do terrorismo, ou em tempo de guerra.  

A CNPS configura-se, por outro lado, e mais uma vez, numa tónica de prevenção, como 

uma ferramenta de apoio à decisão, numa perspectiva de planeamento em questões relacionadas 

com a Defesa Nacional.  

 

 “… questões que prendendo-se com a Defesa Nacional, se prendem também com a garantia 
da continuidade da acção governativa, a capacidade de resistência da Nação, a protecção das 
populações e a salvaguarda do património, incidindo, além disso, sobre outras áreas importantes 
para a vida do País como, por exemplo, o ordenamento do território, a forma de construir e de 
instalar actividades produtivas, estratégicas, etc. Trata-se, no fundo, de minimizar as 
vulnerabilidades dos pontos definidos como sensíveis, dessa forma contribuindo para a 
manutenção e reforço da capacidade global de Defesa e Segurança da Nação”. (30) 

 

Confluindo, embora aparentemente uma realidade distante, a ameaça terrorista existe para 

Portugal, essencialmente, considerado Portugal como integrante da UE. Assim, coloca-se, uma 

vez mais, o acento tónico no domínio preventivo, e que se pode aplicar, perfeitamente, ao 

domínio do projecto e construção de edifícios, através do estudo, e respectiva efectivação, de 

medidas de protecção e segurança em edifícios, face à ameaça terrorista. Aplica-se o mesmo 

conceito de dimensionamento dos edifícios relativamente, por exemplo, ao efeito da acção 

sísmica, ou seja, projecta-se e constrói-se capacitando uma estrutura para resistir a um sismo de 

grande dimensão, mas sempre na esperança que esse dia não chegue.  
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2.5. O Impacto do Terrorismo no Projecto e Construção de 

Edifícios: Um “novo” conceito de Segurança 

 

Como referido anteriormente, 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 às 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 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, tais como: 

 

• DoD Criteria (em especial a série Unified Facilities Criteria); 

• US Army/USACE Criteria;   

• USAF Criteria;  

• GSA Criteria; 

• FEMA Criteria. 
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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 (31). Neste contexto, a 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  

 
 
 

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 é 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 



 

Página | 24  

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.” (32) 

 

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.” (32) 

 

Portanto, é necessária uma análise de risco consciente, que considere toda a conjuntura 

associada ao edifício em questão.  

Assim, neste trabalho, para além da problemática da análise de risco, e de uma abordagem 

mais aprofundada dos tipos tácticas e métodos passíveis de serem usados pelos terroristas, serão 

apresentados exemplos de tipos de medidas de protecção e segurança em edifícios, que visam o 

eliminar, ou a redução, dos danos nos sistemas estruturais e não-estruturais dos edifícios em caso 

de ataque terrorista, com destaque para eventuais ataques com engenhos explosivos e do tipo 

NRBQ.  

Por fim, importa salientar que todas estas 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 
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Os terroristas, na generalidade dos casos, seleccionam os alvos de maior valor para a 

prossecução dos seus objectivos. 
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3.     POSSÍVEIS TIPOS DE AMEAÇAS 
EM EDIFÍCIOS 

 

 

 

3.1. 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); 

3. 



 

Página | 27  

• 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 REBAP e o RSA10. O primeiro,  

 

“… estabelece as regras a observar no projecto e na execução de estruturas de betão armado 
e pré-esforçado…” (33)  

 

e o RSA,  

 

“… tem por objecto o estabelecimento das regras gerais para a verificação da segurança das 
estruturas de edifícios e pontes …”. (34) 

 

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):  

 

                                                   
 

 

10 Em breve passarão a vigorar os EC. 
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“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.” (35) 

 

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. 
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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 (32):  

 

• Existência de ameaça; 

• Capacidades dos grupos terroristas; 

• História; 

• Intenção; 

• Alvos. 

 

 

3.2. Identificação e Caracterização dos Tipos de Ataques 

Terroristas e os seus Efeitos nos Edifícios 

 

Os grupos terroristas, ao longo da história, têm recorrido a diferentes tácticas, das mais 

simples às mais complexas. A identificação e caracterização dessas mesmas tácticas é o ponto de 

partida 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.  

No caso dos ataques com engenhos explosivos (tipo E) e do tipo nuclear, radiológico, 

biológico e químico (tipo NRBQ) será dado um especial destaque, sendo cada uma destas 

situações, analisada um pouco mais profundamente, daí a sua não inclusão na tabela apresentada 

no ponto seguinte. As medidas de protecção e segurança referidas mais à frente neste trabalho, 

também visam, predominantemente, estes dois tipos de ameaça.  

Importa salientar que após o 11 de Setembro, alguns especialistas, passaram a incorporar 

estes dois tipos de ameaças num único grupo – NRBQE (do inglês CBRNE – Chemical, Biological, 

Radiological, Nuclear and high-yield Explosive weapons), apresentando esta evolução as suas 

consequências: 

 

“One might reasonably assume that adding an E to the CBRN acronym represents a dual 
evolution. On one side, it is paramount to a kind of technical-administrative logic, which consists 
in putting under the same umbrella, hence the same programs, all technological challenges related 
to CBRNE detection (mostly CBRE). On the other side, such a move objectively serves a very 
precise political agenda focused on branding as terrorists all armed opponents (…). If this 
observation confirms itself in the future, it might mean that all opponents to peacekeeping or peace 
enforcement operations could move from the “hardliners” category (according to a widely used 
NATO spin) to the much less fashionable “terrorists” category.” (36) 

 
Actualmente, assiste-se à discussão sobre a inclusão dos engenhos explosivos, na lista das 

ADM. 
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Figura 2 – Ameaças à Segurança. Adaptado do Mitigation of CBRN incidents in HVAC Systems (37).  

 

 
 
 

3.2.1. Tipos de Ataques/Ameaças Terroristas em Edifícios 

 

Neste ponto apresenta-se uma tabela resumo, onde cada tipo de situação possível é 

caracterizada e revista com base em quatro pontos, seguindo a metodologia adoptada na 

publicação FEMA 386-7 –  Integrating Manmade Hazards (38):  

 

• Tipo de acção; 

• Duração da acção; 

• Efeitos; 

• Condições locais que podem mitigar ou exacerbar a acção. 

 

Ameaça/Tipo de 
Ataque 

Tipo de Acção 
Duração/ 
Alcance da 
Acção 

Efeitos 

Condições locais 
que podem 
mitigar ou 

exacerbar a acção 
 

Ataques 
Armados 

 
• Armas Ligeiras 
• RPG’s, Morteiros 
 

• Assalto armado 
• Ataques de 
atiradores 
especiais (sniper) 
a longas 
distâncias 

• Alguns minutos 
a alguns dias 
(tomada de 
reféns) 

• Vários, de acordo 
com o objectivo e 
capacidades dos 
terroristas 

• A falta de 
segurança e 
vigilância pode 
facilitar o acesso, 
e o iniciar de uma 
ataque sem ser 
detectado 

     
 
 

Ataques  
Incendiários 

 

• Lançamento de 
fogo 
• Explosão 

• Alguns minutos 
a algumas horas  

 
• A extensão dos 
danos depende do 
tipo de dispositivo 
que deu origem, assim 
como, a existência, ou 

 
• A existência de 
sistemas de 
detecção e 
combate de 
incêndios eficazes 
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não, de materiais que 
facilitam ou atenuam a 
propagação 
• Em último caso 
pode levar ao colapso 
do edifício 
 

e a utilização de 
materiais de 
construção mais 
dificilmente 
inflamável são 
medidas que 
podem limitar os 
danos 
• A falta de 
segurança e 
vigilância pode 
facilitar o acesso, 
e o iniciar de um 
ataque deste 
género 
 

     

 
 
 
 
Ciber-Ataques 

 
 
 
 
 

• Ataque 
electrónico com 
recurso a 
computadores 
e/ou outros 
sistemas 
informáticos 

• Alguns minutos 
a alguns dias 

 
• Não tem efeito 
sobre o edifício em si 
• Pode comprometer 
os serviços e os 
sistemas internos do 
edifício controlados 
informática/electronic
amente 
(e.g. sistemas AVAC) 
• Roubo de 
informação crítica 
 

• A falta de 
segurança e 
vigilância pode 
facilitar o acesso a 
computadores e 
aos centros de 
controlo de 
sistemas 

     

 
 
 

Libertação 
Intencional de 
Produtos 
Químicos 
Industriais 

 
 

• Vapores 
Orgânicos 
• Ácidos 
• Combustíveis 

 
• Libertação de 
sólidos, líquidos 
e/ou gases de 
depósitos fixos, 
ou camiões 
cisterna 
 

• Algumas horas 
a alguns dias 

 
• Os produtos 
libertados podem ser 
tóxicos, inflamáveis, 
corrosivos, etc 
• Podem danificar 
equipamentos, limitar 
a utilização de certas 
áreas de um edifício e 
afectar os ocupantes 
 

 
• À semelhança 
das armas 
químicos o efeito 
é condicionado 
pelas condições 
atmosféricas e as 
características do 
local 
• A existência de 
abrigos no 
interior dos 
edifícios pode 
proteger os 
ocupantes 
• Os sistemas de 
combate a 
incêndio podem 
atenuar os efeitos 
  

      
 
 

Entradas não 
Autorizadas 

 

 
 
• Utilização de 
ferramentas, 
armas ou 
explosivos 

• Alguns minutos 
a algumas horas  

• Destruição ou 
roubo de 
equipamentos 
• Roubo de 
informação crítica 
• Tomada de reféns 

 
• A falta de 
segurança e 
vigilância pode 
facilitar o acesso 
• Existência de 



 

Página | 32  

 
 

• Utilização de 
documentos de 
identificação/ 
credenciais falsos 
 
 

sistemas de CCTV 
e controlo de 
entradas de 
veículos ou 
pessoas dificulta 
este tipo de 
situações 
 

     

Vigilância do 
Edifício 

 
• Acústica 
• “Eavesdropping”11 
electronic 
• Visual 

 
• Recolha de 
informação 
visual, 
relativamente às 
actividades 
desenvolvidas no 
edifício, com o 
recurso a 
câmaras de vídeo 
de longo alcance 
óptico 
• Recolha de 
informação 
acústica através 
do uso de 
microfones e 
dispositivos laser  
• Intercepção de 
comunicações no 
interior do 
edifício ou do 
edifício para o 
exterior e vice-
versa, através de 
dispositivos 
colocados nos 
equipamentos de 
comunicação 
 

• Longos 
períodos de 
tempo (meses) 

• Este é o tipo de 
acção que antecede 
um outro tipo de 
ataque 
• A vigilância de um 
edifício por parte dos 
terroristas permite o 
reconhecimento das 
suas principais 
vulnerabilidades 
 

• Os efeitos deste 
tipo de acção 
podem ser 
restringidos 
através de uma 
arquitectura que 
dificulte ou não 
permita a 
observação visual 
para o interior do 
edifício, assim 
como, impedindo 
a transmissão de 
som através das 
paredes e janelas  
 
 

     

Impulso 
Electromagnétic

o de Alta 
Altitude 

 

 
• Campo de 
energia 
electromagnético
, produzido na 
atmosfera, fruto 
de uma 
detonação 
nuclear 
 
 

• Os seus efeitos 
podem-se 
manifestar a 
milhares de 
quilómetros do 
local da 
detonação - GZ 
 
 

• Afecta os sistemas 
electrónicos, 
essencialmente, os 
sistemas ligados 
• Não tem efeito nas 
pessoas  
 

 
• A origem deste 
tipo de acção leva 
a que a 
probabilidade da 
mesma seja 
reduzida 
• Os 
equipamentos 
electrónicos 
sensíveis podem 
ser protegidos 

                                                   
 

 

11 Leitura/intercepção não autorizada de mensagens/comunicações  
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contra impulsos 
electromagnéticos 
 

     

Impulso de 
Microondas de 
Grande Potência 
 

 
• Os dispositivos 
geradores de 
microondas 
podem ser 
utilizados a partir 
de veículos, ou 
instalados no 
interior de uma 
mala, por 
exemplo 
 

• Tem um 
alcance inferior 
ao Impulso 
Electromagnético
, mas o efeito 
pode ser dirigido 
 

 
• Afecta os sistemas 
electrónicos 
• Afecta as pessoas 
causando uma 
sensação de 
queimadura, podendo 
mesmo ser fatal se a 
pessoa estiver muito 
próxima do 
dispositivo emissor  
 

• O alcance é 
reduzido 
• É difícil proteger 
os equipamentos 
electrónicos pois 
trata-se de uma 
tipo de radiação 
de alta frequência 
(mais enérgica) 
 
 

 
 

Tabela 2 - Tipos Ataques/Ameaças Terroristas contra Edifícios. Adaptado das Publicações da série FEMA Criteria 
 

3.2.1.1. Ataques com Recurso a Engenhos Explosivos 

 

A ameaça de ataques terroristas com o recurso a engenhosos explosivos merece uma 

especial atenção, pois, assume várias formas possíveis e, apesar de, no futuro, outro tipo de 

ameaça poder passar a ser dominante, historicamente, tem sido uma das tácticas mais utilizadas 

pelos terroristas. As vítimas, deste tipo de ataques, dependendo da situação, podem chegar às 

centenas. Assim, os explosivos convencionais (militares e de uso comercial) utilizados em 

engenhos/dispositivos explosivos improvisados (do inglês, Improvised Explosive Device – IED), 

têm sido e são utilizados em várias situações, e das seguintes formas:  

 

• Carros-bomba; 

• Ataques através do serviço de correio; 

• Homens-bomba;  

• Engenhos colocados estrategicamente no exterior, ou interior, de edifícios; 
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Figura 3 - Tipos Ataques com Engenhos Explosivos 

 
 
 
 
Associado a este facto, é de frisar, a relativa facilidade na aquisição dos compostos e 

materiais necessários para a elaboração, designadamente, de um IED. Mais, a imagem de 

destruição generalizada e substancial resultante do uso de engenhos explosivos é um apoio 

muito eficaz para o transmitir da mensagem terrorista.  

O potencial efeito destruidor deste tipo de acção depende, contudo, dos conhecimentos 

técnicos da pessoa que elabora o engenho, do tipo e quantidade de explosivo utilizado e da 

forma como é utilizada, mas, essencialmente, do menor ou maior acesso de quem executa o 

ataque, ao alvo – o edifício (39). Para controlar o acesso de pessoas e bens ao edifício existem 

certas medidas que podem ser adoptadas mas esse controlo é, infelizmente, limitado.  

 

“Although operational security measures can drastically limit the size of the explosive 
device that could be introduced onto a building site, there is no means of limiting the size of the 
explosive that could be contained within a vehicle traveling on the surrounding streets or 
roadways.” (39) 

 

A título de exemplo, apresenta-se a tabela seguinte, elaborada com base no “DoD 

Ammunition and Explosives Safety Standards” e adaptada nas publicações da FEMA (FEMA 453 

e 452), que especifica as quantidades de explosivos e materiais deflagrantes susceptíveis de 

serem transportados por pessoas (em TNT), ou e veículos. Indica também distâncias de 

segurança, face às fontes de perigo, para ocupantes de edifícios sem reforço adicional contra 

explosões e, pessoas a descoberto. 
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Ameaça/Tipo de Ataque 

Quantidade de 
Explosivos [kg] 12 
– (equivalência a 

TNT) 

Distância de 
Segurança para um 

Edifício [m] 

Distância de 
Segurança no 
Exterior [m] 

Tubo bomba 
2,3 21 256 

 
Cinto com explosivos 

4,5 27 330 

 
Colete com explosivos 

9 34 415 

 
Mala com explosivos 

23 46 564 

 
Veículo ligeiro com 

explosivos 
454 122 534 

 
Veículo pesado com 

explosivos 
13.608 375 1982 

 
 

Tabela 3 - Tipos de Ataques com Engenhos Explosivos e Distância de Segurança. Adaptado de FEMA 453 - 
Guidance do Shelters and Safe Rooms 

 

Da observação da tabela conclui-se que, o tipo de ataque com efeitos potenciais mais 

devastadores para um edifício no geral será o uso de um veículo-bomba, em particular um 

veículo pesado de mercadorias (apesar de este tipo de ataque não ser o mais previsível), pela 

quantidade de material explosivo que pode transportar.  

A adopção de medidas de protecção e segurança com o objectivo de atenuar o efeito 

deste tipo de ataques, deve, igualmente, partir do pressuposto que o ataque terá lugar numa 

zona crítica do edifício. Esta zona é função de certos factores, tais como, a configuração do 

edifício e as medidas de protecção e segurança existentes. No caso específico do veículo-

bomba, a zona crítica será a zona mais perto do edifício em que o veículo possa estar (e.g. 

zonas de estacionamento, na cave ou na cobertura, zonas de cargas e descargas ou, caso exista, 

na zona do portão de controlo de acesso).   

 
Relativamente aos outros tipos de ataques referidos anteriormente, destaca-se também, o 

uso de explosivos transportados por pessoas (e.g. numa mochila, numa mala). Quantidades 
                                                   
 

 

12 Quantidade média.  
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mais pequenas de explosivos podem igualmente ter efeitos bastante nefastos, pois podem ser 

colocados em locais mais vulneráveis no interior dos edifícios.  

Portanto, neste contexto, pode-se dizer, que existem dois factores primordiais a ter em 

conta: tipo e quantidade de explosivo e a distância ao alvo a atingir (40).  

 

3.2.1.1.1. Características de uma Explosão. Forças Geradas 

 

Uma explosão consiste numa extremamente rápida reacção exotérmica, durante a qual o 

composto explosivo se sublima ou evapora, caso se trate de um composto sólido ou líquido, 

respectivamente, dando origem a uma nuvem de gás a altas temperaturas e pressões. A onda 

de choque característica resulta da movimentação do ar, sob forte pressão, e a velocidades 

supersónicas, radialmente em relação ao centro da explosão. Da energia química potencial, 

aproximadamente um terço é libertada durante a detonação em si e os restantes dois terços 

são libertados lenta e gradualmente, à medida que os produtos da detonação se misturam com 

o ar. O espaço no qual ocorre a explosão, por exemplo, no interior de um objecto, num 

interior de um compartimento, de um edifício ou no seu exterior, condiciona o seu efeito. 

 

 
Figura 4 - Gráfico da Evolução da Pressão Originada por uma Explosão ao longo 
do Tempo 
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Assim, a onda de choque caracteriza-se por uma quase instantânea subida de pressão 

(fase positiva) até atingir um pico de pressão13, e que decresce exponencialmente num curto 

espaço de tempo (milissegundos), e que é seguida de uma fase negativa, mais longa.  

Como resultado das pressões criadas ao longo do tempo, positivas numa primeira fase, e 

depois negativas, gera-se um impulso, que consiste numa medida da “energia” libertada na 

explosão que é transmitida a um edifício, por exemplo (32). Em termos gráficos, e 

considerando o gráfico da evolução da pressão ao longo do tempo, o impulso é a área definida 

pelo gráfico da pressão. Matematicamente é dado por: 

� = � ���� 	� 
� = �
���� ���� ∙ 
�� 
� = �����ã� ����� 

� = ��
�� �
��  
 

A extensão e distribuição, na estrutura, deste tipo de acção depende de certos factores, 

nomeadamente, as propriedades do composto explosivo, o local da explosão em relação à 

estrutura (edifício) e, igualmente importante, a possível existência de fenómenos de interacção 

do impulso com o solo ou com a estrutura, que potenciam o seu efeito.  

Comparativamente a outras possíveis ameaças a que um edifício está sujeito, naturais ou 

causadas pelo homem, o ataque com engenhos explosivos, distingue-se, pela grandeza das 

pressões que se originam, comparativamente com outras situações, mas, como estas pressões 

decrescem consideravelmente com a distância ao ponto de origem da explosão, os danos na 

face exposta de um edifício são superiores aos registados na face oposta.  

Outra das principais características é a curta duração deste tipo de acção, medida em 

milissegundos. Devido a este facto, a massa da estrutura tem um papel fundamental na 

atenuação dos efeitos, pois, o tempo necessário para mobilizar a estrutura é superior. Mais, a 

duração da acção e o período de vibração da estrutura não são da mesma ordem de grandeza, 

pelo que, contrariamente a outras acções, os fenómenos de ressonância não se verificam (32).  

 

                                                   
 

 

13 As pressões geradas pela explosão de um veículo bomba podem atingir os 650 kPa, ou seja, o equivalente a 7 vezes a 
pressão atmosférica normal. 
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Figura 5 - Esquema de um Ataque com Engenhos Explosivos (Veículo Bomba) e Pressões geradas 

 

 

3.2.1.1.2. Danos nos Edifícios 

 

No caso de um ataque com engenhos explosivos, a magnitude e a severidade dos danos 

materiais, bem como, os ferimentos nas pessoas, são de difícil estimação. Porém, apesar desta 

aparente incerteza, existem certos factores que permitem dar uma indicação do resultado de 

uma explosão, como por exemplo, a magnitude da explosão, a distância do ponto de origem 

da explosão, relativamente ao edifício, e o próprio tipo de estrutura e construção do edifício.  

Os danos que se verificam num edifício resultantes da onda de choque dividem-se em 

dois grupos: 

 

• Efeitos directos da onda de choque no edifício; 

• Colapso progressivo da estrutura.  

  

A onda de choque é a causa primária de danos numa explosão. Assim, os danos que se 

inserem no primeiro grupo são resultado das altas pressões que se geram na proximidade da 

explosão, cuja ordem de grandeza é bastante superior às pressões de projecto, e que podem 

motivar o colapso localizado ao nível das paredes exteriores, janelas, e elementos estruturais 

que não foram dimensionados face a este tipo de acção.  

A sequência dos eventos, e efeitos nos edifícios, após a explosão, é representada nas 

seguintes figuras. 
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Em termos temporais, o processo, atendendo às já mencionadas características de uma 

explosão, é extremamente célere. O espaço de tempo entre a ocorrência da explosão e o 

 Figura 6 - Esquema da Sequência dos danos num Edifício fruto da 
Explosão de um Veículo-bomba. Adaptado de FEMA 427 - Primer for 
Design of Commercial Buildings to Mitigate Terrorist Attacks 
 

Figura 7 - Esquema da Sequência dos danos num Edifício fruto de 
uma Explosão no seu Interior. Adaptado de FEMA 427 - Primer for 
Design of Commercial Buildings to Mitigate Terrorist Attacks 
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edifício ser atingido e rodeado pela onda de choque, está na casa das dezenas ou centenas de 

milissegundos.  

É importante frisar que, os efeitos e danos fruto da explosão não se limitam ao edifício 

em questão (alvo de ataque). Como exemplo disso existe o caso das janelas de vidro. O vidro 

é, dos materiais de construção utilizados num edifício, um dos que apresenta menor 

resistência, e que quebra a muito baixas pressões. As altas pressões criadas, ao atingirem as 

fachadas, e as janelas de vidro em particular, provocam a quebra dos vidros e a projecção, a 

grande velocidade, dos estilhaços a grandes distâncias, atingindo, quer os edifícios 

circundantes, quer as pessoas que circulam na rua (40).   

O segundo grupo de danos diz respeito a uma situação menos comum, mas mais gravosa, 

que é o colapso progressivo da estrutura, neste caso do edifício. O conceito de colapso 

progressivo, definido pela ASCE e adoptado pelo DoD é, de um modo resumido, o seguinte: 

 

 “… the spread of an initial local failure from element to element, eventually resulting in 
the collapse of an entire structure or a disproportionately large part of it.” (41) 

 

Por outras palavras, o colapso progressivo, é uma situação onde uma falha estrutural 

local, através de uma, e se assim se pode dizer, reacção em cadeia, origina uma falha estrutural 

integral. Pode-se dizer que os danos globais são desproporcionais em relação à causa original.  

O colapso progressivo é um fenómeno que, quando ocorre, é no espaço de segundos 

após a explosão (42) 

 

Tipo de Danos Pressão Incidente 
[kPa] 

Quebra de vidros 1,1 a 1,5 
Danos menores em alguns edifícios 1,5 a 7,6 
Deformação de paneis de metal 7,6 a 12,4 
Colapso das paredes de blocos de cimento 12,4 a 19,9 
Colapso de edifício de estrutura de madeira Mais de 34,5 
Danos graves em edifícios de estrutura em 
aço 

27,5 a 48,2 

Danos graves em edifícios de estrutura em 
betão armado 

41,3 a 62 

Provável destruição total da maioria dos 
edifícios 

69 a 82,7 

 
Tabela 4 - Relação entre as Pressões resultantes da Explosão e Danos nos Edifícios. 
Adaptado do FEMA 426 - Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks 
Against Buildings 

 

3.2.1.1.3. Efeitos nas Pessoas 

 

As explosões podem causar graves ferimentos, ou mesmo a morte. Num ataque com 

engenhos explosivos, as pessoas mais expostas são os ocupantes dos edifícios (alvos), assim 
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como, as pessoas que se encontram na proximidade, e os ferimentos, ou as mortes são 

causados, em grande parte, pelos danos na estrutura do edifício.  

Também relevantes, são os efeitos da onda de choque. Por um lado e conforme 

mencionado, provoca a quebra de vidros e projecção dos fragmentos, o que provoca feridas 

de penetração ou laceração. A alta pressão da onda de choque tem também um efeito 

fisiológico, podendo causar a rotura dos tímpanos, o colapso dos pulmões e o deslocamento 

de pessoas e objectos do seu lugar (32).  

 

3.2.1.2. Ataques NRBQ 

 

A ameaça de ataques do tipo NRBQ, apesar do reduzido número de casos, tem sido, nos 

últimos anos, associada à ameaça terrorista em geral. As situações mais mediáticas foram, sem 

dúvida, o atentado, em 1995, com gás Sarin, no metro de Tóquio e o envio das cartas com 

Antrax (agente biológico), nos EUA, depois do 11 de Setembro. De uma forma geral, este tipo 

de armas tem sido pouco utilizado fruto de, essencialmente, dois factores; a dificuldade em 

obter este tipo de material e a complexidade no seu uso de forma eficaz, que está bastante 

limitada, à excepção das armas e engenhos nucleares, pela forma de disseminação e condições 

locais. 

Porém, à semelhança dos ataques com engenhos explosivos, também este tipo de ataque 

pode ser executado visando como alvo um determinado edifício, e com um potencial de danos, 

e/ou vítimas humanas bastante elevado, e grupos como a Al-Qaeda têm demonstrado interesse 

nesta área (43). 

Os ataques podem acontecer a partir do exterior, nas imediações do edifício ou através 

das entradas de ar ou de outro tipo de aberturas, ou do interior do edifício, por exemplo, 

através dos sistemas AVAC. Estes sistemas, importantes para um edifício, podem tornar-se 

numa das suas vulnerabilidades, em particular num ataque do tipo RBQ.  

À semelhança dos ataques com engenhos explosivos, e dos outros tipos de ataques, 

também a protecção só se consegue até um determinado nível: 

 

“No building can be fully protected from a determined individual who is intent on 
releasing a CBR agent.” (44) 

 

De seguida será feita uma breve caracterização das quatro componentes deste tipo de 

ameaça. 
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Figura 8 - Relação entre o Impacto Potencial de Ataques do tipo NRBQ e a sua Probabilidade de 
Ocorrência. Adaptado do FEMA E155 - Building Design for Homeland Security 

 

 

3.2.1.2.1. Armas Nucleares 

 

O recurso a armas nucleares, por parte de grupos terroristas, num futuro próximo, é 

improvável. Apesar do enorme poder de destruição deste tipo de armas, os custos que têm, 

mas essencialmente os conhecimentos técnicos e as instalações necessárias, torna-as bastante 

inacessíveis.  

Porém, o desaparecimento de armas nucleares de pequenas dimensões (do tamanho de 

uma mala de mão) de depósitos de armamento, localizados no que era a antiga URSS, constitui 

um motivo de alarme. Os grupos terroristas com maior suporte financeiro poderão tentar 

adquirir este tipo de armas, pelo que, a ameaça deste tipo de ataque não deve ser 

completamente colocada de parte. Contudo, neste trabalho, não será considerada. 

Neste contexto, é possível incluir a ameaça de um ataque a uma central nuclear, em que, 

apesar das medidas de segurança que existem, a probabilidade de tal acontecer é ligeiramente 

maior (45).  

 

3.2.1.2.2. Dispositivos Radiológicos e Materiais Radioactivos 

 

Se o uso de armas nucleares é menos provável, o recurso aos DDR e de matérias 

radioactivas é, pelo contrário, uma ameaça mais visível, na medida em que os factores, acima 

mencionados, que limitam o acesso às armas nucleares, nesta situação não se aplicam. Não são 
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necessários grandes conhecimentos técnicos para elaborar e instalar um DDR e, os materiais 

radioactivos usados são de obtenção bastante mais fácil, quando em comparação, por 

exemplo, com o urânio enriquecido das armas nucleares.  

Os DDR resultam da combinação de explosivos convencionais com material radioactivo, 

que é espalhado por uma determinada zona, aquando da explosão.  

O perigo existente advém da radiação emanada pelo material radioactivo – radiação alfa, 

beta e gama, e que tem efeitos negativos na saúde das pessoas. A radiação não tem odor nem 

cor e só pode ser detectada com recurso a detectores de radiação, por vezes, tarde demais.  

 

3.2.1.2.3. Armas Biológicas 

 

Os agentes biológicos que, para todos os efeitos, não são mais do que seres vivos ou 

substâncias produzidas por estes, podem ser utilizados para ataques a edifícios, em particular, 

contra as pessoas que os ocupam, ou seja, podem ser utilizados sob a forma de armas 

biológicas. Num contexto militar, mas também aplicável para o caso de um ataque terrorista 

com recurso a agentes biológicos, por arma biológica, entende-se qualquer agente biológico 

passível de ser utilizado em operações militares e o respectivo meio de dispersão (46).  

Os agentes biológicos podem apresentar certas finalidades, isto é, causar doenças ou 

morte entre as pessoas (anti-pessoal), nos animais (anti-animal), nas culturas agrícolas (anti-

vegetal) ou deteriorar materiais (anti-material). 

Dos vários grupos de agentes biológicos existentes, existem dois grandes grupos que 

podem ser utilizados como arma:  

 

• Agentes patogénios; 

•  Toxinas 

 

Os agentes patogénios, são sistemas vivos capazes de causar doença em animais e 

plantas, que requerem período de incubação. Neste grupo distinguem-se bactérias, vírus, 

ricketsias, fungos e protozoários, sendo as bactérias e os vírus pelas suas características, os 

mais usados como armas biológicas. No futuro prevê-se o desenvolvimento de agentes 

patogénios que ataquem o sistema imunitário, que causem doenças que afectem o 

comportamento, ou as chamadas bioarmas binárias.  

As toxinas, por sua vez, são substâncias encontradas ou extraídas de microrganismos, 

animais ou plantas, capazes de causar danos a células ou tecidos específicos. Apresentam como 

principais características o facto de penetrarem na pele, não necessitar de período de 

incubação e ter um efeito cumulativo. 

Em termos de formas de ataque contra um edifício, em particular, existem várias. Os 

agentes podem ser disseminados pelo ar, através de aerossóis (e.g. sistemas AVAC de um 
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edifício), através de animais, designados de vectores, que transportam o agente no corpo e o 

transmitem ao alvo, por acções de sabotagem, através de contaminação da água (e.g. 

reservatório de água de um edifício) ou comida consumida num edifício (44).  

Assim, o recurso a agentes biológicos apresenta algumas vantagens, tais como: efeito 

retardado – vítimas dispersas no tempo e no espaço; elevado poder de penetração; não 

destroem material (à excepção dos agentes anti-material; são de fácil produção e de difícil 

detecção.  

Contudo, a maioria dos agentes biológicos apresenta uma fácil degradação em condições 

atmosféricas desfavoráveis (e.g. a “simples” exposição à luz solar pode destruí-los).   

 

3.2.1.2.4. Armas Químicas 

 

Por último, mas não menos importantes, os ataques com agentes químicos, os quais, num 

passado recente, foram usados por grupos terroristas. O conceito de arma química é similar 

ao de arma biológica, diferindo no facto de, neste caso, ser usado um agente químico.  

Os agentes químicos dividem-se em dois grupos, agentes tóxicos, que são agentes 

capazes de produzir incapacidade definitiva e agentes incapacitantes, em que após o seu 

emprego é de esperar uma completa recuperação de uma baixa, sem tratamento. Dentro 

destes grupos é possível também distinguir o tipo de acção fisiológica que têm. Assim existem: 

 

• Agentes de nervos ou neurotóxicos: Atacam o sistema nervoso das vítimas. A maior 

parte destes compostos pertencem à família dos organofosfatos; 

• Agentes do sangue ou hematóxicos: Actuam, como o próprio nome indica, no sangue, 

impedindo a retenção e transporte de oxigénio, levando a vítima a sufocar; 

• Agentes vesicantes: Agentes com acção ao nível da pele, na qual provocam bolhas e 

queimaduras e ao nível dos pulmões, motivando a retenção de líquidos; 

•  Agentes lacrimogénios: Estes agentes provocam a irritação da pele, membranas 

mucosas, olhos, nariz, lábios e boca. Podem causar vómitos e grande dor. 

 

Os agentes químicos são, preferencialmente, usados sob a forma de gás ou aerossol, pelo 

que, as formas de ataque são semelhantes às possíveis para um ataque com agentes biológicos. 

Assim, os sistemas AVAC e o sistema de distribuição de água num edifício são meios de 

eleição para a execução de um ataque com agentes químicos.   

De uma forma geral, este tipo de agentes, caracteriza-se por serem inodoros e incolores, 

o que dificulta a sua detecção, actuam com maior rapidez do que os agentes biológicos, e, são 

mais fáceis, em todos os aspectos, de produzir, do que um engenho nuclear. O actual 

desenvolvimento tecnológico, em concreto da indústria química, permite a criação de 
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compostos, cada vez mais poderosos, não concebidos de início como arma química, mas 

susceptíveis de serem usados como tal.  

 

 

3.3. Determinar o Nível de Ameaça 

 
Depois de identificadas e caracterizadas as principais ameaças é necessário aferir qual a 

probabilidade de se efectivarem. Para responder a essa questão a FEMA propõe uma escala de 

nível de ameaça (47). Existem vários tipos de escalas possíveis de serem usadas, cada uma delas 

apresentando vantagens e desvantagens. A escala aqui apresentada resulta da combinação de uma 

escala linguística de sete estados e uma escala numérica de dez níveis. Os valores determinados 

são função de dois conceitos chave: até que ponto é provável e se a mesma é credível, ou não.  

Em suma, a identificação das ameaças e determinação do seu nível de probabilidade e 

credibilidade é o ponto de partida para o processo de avaliação global da exposição do edifício a 

essas mesmas ameaças.  

 
Classificação dos Níveis de Ameaça 

Escala 
Qualitativa 

Escala 
Numérica 

Descrição do Nível de Ameaça 

Muito Alto 10 
A ocorrência de um ataque é iminente. As forças 
de segurança e serviços de informação confirmam 
a ameaça. 

Alto 8-9 
A ocorrência de um ataque é bastante provável. 
As forças de segurança e serviços de informação 
confirmam a credibilidade da ameaça. 

Médio Alto 7 
A ocorrência de um ataque é provável. As forças 
de segurança e serviços de informação confirmam 
a credibilidade da ameaça. 

Médio 5-6 

A ocorrência de um ataque é possível. As forças 
de segurança e serviços de informação confirmam 
a existência de ameaça, mas não foi verificada a 
sua credibilidade. 

Médio 
Baixo 

4 

A ocorrência de um ataque é possível. As forças 
de segurança e serviços de informação confirmam 
a existência de ameaça, mas a probabilidade de 
que a mesma se materialize é reduzida. 

Baixo 2-3 

A ocorrência de um ataque é pouco provável. As 
forças de segurança e serviços de informação 
confirmam a existência de ameaça, mas não a 
probabilidade de que a mesma se materialize é 
reduzida. 

Muito Baixo 1 

A probabilidade de ocorrência de um ataque é 
negligenciável. De acordo com as forças de 
segurança e serviços de informação a ameaça não 
existe ou é praticamente inexistente.  

 
Tabela 5 - Classificação dos Níveis de Ameaça a um Edifício. Adaptado de FEMA 452 - 
FEMA 452 - A How-To Guide to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings 
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4. VALOR DOS EDIFÍCIOS E 
AVALIAÇÃO DAS 

VULNERABILIDADES E RISCOS 
 

 

 

4.1. A Avaliação do Edifício e a 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 (32).  

4. 
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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.  

Neste capítulo, são apresentados os traços gerais de uma metodologia, para apoiar 

arquitectos e engenheiros, que visa a avaliação do risco, a ajuda à tomada de decisões com base 

nesse mesmo risco e, como atenuar o grau de risco. Esta metodologia, que compreende várias 

fases (a cada fase corresponde um determinado número de tarefas), foi desenvolvida pelo NIBS 

sendo vocacionada eminentemente para edifícios, novos ou em renovação (aplica-se à maioria), 

podendo, contudo, ser usada para outro tipo de infra-estruturas consideradas IC. Tem como 

objectivo final, o reduzir dos danos e baixas em caso de ataque a um edifício, essencialmente, 

tendo em conta a viabilidade técnica e económica das soluções (47).  

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 9 - 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 

 

 

 

4.2. Os “Bens” de um Edifício e o seu Valor como Alvo 

 

Um edifício, e eventuais infra-estruturas e equipamentos adjacentes, para todos os efeitos, 

representa um “bem”, um activo, portanto, surge a necessidade de aferir até que ponto constitui 

um alvo face a um ataque terrorista. Determinar o valor de um edifício como alvo é um 

procedimento importante (primeira etapa do processo de avaliação), pois, permite aferir a 
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susceptibilidade deste em ser atacado ou não, sendo esse valor função tanto de factores tangíveis, 

como de factores intangíveis, e que influencia o nível de protecção a adoptar. Conforme o 

preconizado na metodologia criada pelo NIBS, e para um edifício, o resultado deste processo é 

conseguido em três fases (32):   

 

• Identificar os “bens” e equipamentos críticos; 

• Identificar as principais funções e infra-estruturas do edifício; 

• Definir valores para classificar o grau de impactos dos ataques nos bens a proteger. 

 

Assim, neste contexto, surge, em primeiro lugar, o conceito de linha de defesa. A definição 

de linhas de defesa tem como objectivo criar diferentes perímetros defensivos, do exterior 

próximo, em direcção e até ao edifício.   

 

“The objective of layers of defense is to create a succeeding number of security layers more 
difficult to penetrate, provide additional warning and response time, and allow building occupants 
to move into defensive positions or designated safe haven protection.” (47)  

O conceito encerra em si o princípio da aplicação, logo à partida, de uma filosofia de 

segurança, independentemente do resultado das fases de avaliação das vulnerabilidades e do risco, 

e consequente, escolha das medidas de protecção e segurança requeridas para a situação. 

 

 

4.2.1. Linhas de Defesa 

 

As linhas de defesa são um conceito e consistem na definição de linhas (perímetros) 

concêntricas relativamente a um edifício e/ou “bem” que requeira protecção. Às diferentes 

áreas, circunscritas pelas linhas, correspondem a zonas às quais estão associadas diferentes 

estratégias de segurança. Existem três tipos de linhas de defesa que podem ser estabelecidas 

(47): 

 

• Primeira linha de defesa (zona afastada); 

• Segunda linha de defesa (zona intermédia); 

• Terceira linha de defesa (edifício). 

 

A escolha do número de linhas de segurança e, consequentemente, das zonas de segurança, 

não é estanque. Por exemplo, de acordo com a filosofia do GSA, podem ser definidas seis linhas 

(48).  

O estabelecer das linhas de defesa é uma tarefa que está dependente das condições do 

local, ou do edifício, em causa. O ambiente envolvente é um factor importante a ter em conta, 

pois, apesar do tipo de avaliação poder ser idêntico, o facto de um edifício estar localizado numa 
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zona rural, semi-urbana ou urbana, influencia, decisivamente, a escolha de elementos de 

segurança.  

           
Figura 10 - Esquema da Localização das Linhas de Defesa em Relação a um Edifício. 
Vista em Planta. 

 

         
Figura 11 - Esquema da Localização das Linhas de Defesa em Relação a um Edifício. Vista em 
Perspectiva 
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4.2.2. “Bens” e Equipamentos Críticos 

 

O identificar dos bens e equipamentos críticos tem como objectivo estabelecer um nível 

mínimo de funcionamento de um edifício, assegurando as necessárias condições de segurança e 

bem-estar. À partida, os “bens” mais importantes de um edifício, e por esta razão, os mais 

críticos e os que carecem de maior protecção, são as pessoas que o ocupam. Porém, e de uma 

forma hierarquizada, existem outros, localizados nas possíveis zonas de segurança, definidas pelas 

linhas de defesa.   

 

• Primeira linha de defesa: Nesta zona a atenção é dirigida para a compreensão da 

interacção do edifício com sua envolvente. Nesta linha de ideias, é importante entender até 

que ponto certos factores, tais como, os tipos de construção, os níveis de ocupação ou 

tipos de actividades existentes na envolvente, potenciam a ameaça ou, se pelo contrário, 

conferem maior protecção. Com base nesta avaliação é vantajoso considerar diferentes 

cenários de ameaça. Assim, a primeira linha defensiva de um edifício é influenciada pela 

existência, na zona, sobretudo de: 

 

o Monumentos relevantes, ou edifícios que constituam ícones; 

o Unidades de forças de segurança, bombeiros ou edifícios hospitalares; 

o Edifícios governamentais; 

o Embaixadas; 

o Actividades comerciais chave; 

o Armazéns de matérias perigosas nas proximidades; 

o Infra-estruturas de transporte de relevo (e.g. pontes, terminais, aeroportos); 

o Traçado das ruas; 

o Organização espacial; 

 

• Segunda linha de defesa: Nesta zona a preocupação é centrada, e de acordo com as 

características do traçado da linha, em perceber como proteger, numa perspectiva 

próxima, quer as pessoas, quer as actividades por elas desenvolvidas. Na procura de 

cumprir este desiderato surgem certas questões, cuja resposta é o ponto de partida para a 

segurança: 

 

o Existem vedações ou outro tipo de barreiras físicas; 

o Quantos e quais são os pontos de acesso ao edifício; 

o Existe um controlo de acessos para pessoas (apeadas) ou veículos; 

o Iluminação exterior; 

o As zonas de acesso ao edifício permitem uma aproximação a velocidades elevadas; 
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o Qual a distância mínima entre o edifício e viaturas estacionadas, e se existem formas 

de assegurar essa distância; 

o As características do edifício e envolvente próxima atenuam de alguma forma os 

efeitos de um ataque. 

 

• Terceira linha de defesa: À terceira, e última, linha de defesa, e por esta ser materializada 

pelo próprio edifício, corresponde uma preocupação com os sistemas estruturais e não 

estruturais, bem como, com outras características inerentes à concepção/construção do 

edifício, e de que forma mitigam ou aumentam as consequências de um ataque. Deste 

modo, existe uma série de pontos/interrogações, que, a título de exemplo, devem ser 

considerados nesta análise: 

 

o Qual a capacidade resistente das paredes exteriores face a um eventual ataque com 

explosivos; 

o O vidro utilizado nas fachadas tem uma resistência superior; 

o O acesso a telhados e coberturas não é restrito; 

o O depósito de água e o respectivo sistema de abastecimento são seguros; 

o Existe alguma fonte de água potável alternativa; 

o Existem no edifício materiais perigosos (e.g. combustíveis para sistema de 

aquecimento); 

o Os sistemas AVAC estão actualizados e são de acesso protegido; 

o Existem sistemas de filtragem do ar; 

o Existem sensores para agentes RBQ; 

o Existe vigilância interna; 

 

 

4.2.3. Principais Funções e Infra-Estruturas de um Edifício 

 

A identificação das principais funções e infra-estruturas de um edifício é uma das pedras 

basilares deste processo de avaliação, e permite a análise da interdependência existente entre os 

considerados “bens” críticos. Por princípio, e numa situação ideal, a disposição das principais 

funções e infra-estruturas de um edifício deve seguir uma lógica de dispersão espacial, assim 

como, deve ser pensado um local alternativo para essas mesmas funções, para garantir a 

continuidade das mesmas em caso de ataque.  

Seguidamente, apresentam-se os pontos considerados para identificação das funções e 

infra-estruturas críticas. 
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4.2.3.1. Funções Principais 

 

Tendo em consideração os potenciais efeitos de um ataque (dos vários tipos), em 

primeiro lugar, é fundamental determinar o conjunto de funções, com ligação directa à 

construção, operação e manutenção de um edifício, necessário para funcionamento do mesmo 

após ataque. Para esse efeito, deve-se ponderar os factores: 

 

• Quais os principais serviços existentes no edifício; 

• Quais as actividades críticas que têm lugar no edifício; 

• Quem são os ocupantes e visitantes do edifício; 

• Qual o grau de dependência de agentes externos, para as actividades desenvolvidas no 

edifício. 

 

4.2.3.2. Infra-Estruturas Principais 

 

 Depois de identificadas as principais funções de um edifício segue-se, a identificação das 

principais infra-estruturas. Esta tarefa tem como premissa, e já mencionado anteriormente, o 

facto dos principais “bens” de um edifício serem as pessoas. Analogamente ao processo de 

identificação das funções principais, também, neste caso aqui, existem vários factores a 

considerar: 

 

• Aferir as consequências para os ocupantes em casos de danos da infra-estrutura; 

• Determinar o impacto dos danos de uma infra-estrutura, nas outras infra-estruturas do 

edifício; 

• Determinar o quanto sensível é a informação tratada/guardada no edifício; 

• Determinar a facilidade e custos de reparação de danos nas infra-estruturas; 

• Determinar locais de trabalho e áreas para sistemas; 

• Definir a localização física de sistemas críticos, tais como, comunicações e tecnologias 

de informação, AVAC e abastecimento de água; 

• Definir a localização, a disponibilidade e a funcionalidade  

 

 

4.2.4. Classificação do Grau de Impacto dos Ataques nos Edifícios 

 

Depois de discutida a questão das funções e infra-estruturas básicas do edifício, e para 

terminar o processo de avaliar o valor “global” de um edifício como alvo, e à semelhança do 
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realizado aquando a classificação do nível de ameaça, será vantajoso associar os resultados das 

análises referidas nos pontos anteriores, com os tipos de ameaças através de uma escala de 

valores que relacione o valor patrimonial e de forma a classificar o grau de impactos dos ataques. 

Também a escala aqui apresentada resulta da combinação de uma escala linguística de sete 

estados e uma escala numérica de dez níveis. Os valores determinados são função do grau de 

debilidade geral causada pelas consequências dos ataques nos “bens” críticos do edifício.   

 

Classificação do Grau dos Impactos dos Ataques nos Edifícios 
Escala 

Qualitativa 
Escala 

Numérica 
Descrição do Nível de Ameaça 

Muito Alto 10 

Os danos no edifício terão consequências 
excepcionalmente graves, tais como, bastantes 
perdas de vidas humanas, elevado número de 
feridos graves ou perda total dos principais 
serviços, processos centrais e funções do edifício 

Alto 8-9 

Os danos no edifício terão consequências graves, 
tais como, perdas de vidas humanas, feridos 
graves ou grandes perdas nos processos centrais e 
funções do edifício, por longos períodos de tempo 

Médio Alto 7 

Os danos no edifício terão consequências graves, 
tais como, existência de feridos ou perda parcial 
dos principais serviços, processos e funções do 
edifício, por longos períodos de tempo 

Médio 5-6 

Os danos no edifício terão consequências 
moderadas/sérias, tais como, existência de feridos 
ou perda parcial dos processos centrais e funções 
do edifício 

Médio 
Baixo 

4 

Os danos no edifício terão consequências 
moderadas, tais como, existência de alguns feridos 
ou algumas perdas nos processos centrais e 
funções do edifício 

Baixo 2-3 

Os danos no edifício terão consequências 
mínimas, tendo um ligeiro impacto nos processos 
centrais e funções do edifício, durante um curto 
período de tempo 

Muito Baixo 1 Os danos no edifício serão negligenciáveis 
 

Tabela 6 - Classificação Grau dos Impactos dos Ataques nos Edifícios. Adaptado de FEMA 
452 - FEMA 452 - A How-To Guide to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings 

 

 

4.3. Avaliação das Vulnerabilidades 
 

Em primeiro lugar, vulnerabilidade, de uma forma sucinta, e de acordo com o FEMA 452 - A 

How-To Guide to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings, é qualquer falha ou fragilidade, 

de um edifício, que possa ser explorada com o intuito de causar danos. 

Definido o conceito base, nesta etapa, com base nos resultados anteriores, é feita uma análise 

profunda das funções, infra-estruturas básicas, sistemas e características do edifício, em termos de 
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vulnerabilidades apresentadas, e estudadas quais as medidas que podem ser adoptadas para as 

reduzir. Este processo de aferição das vulnerabilidades é composto por várias tarefas, que seguem 

uma lógica sequencial, sendo as mais relevantes as seguintes: 

 

• Preparação e organização do processo de identificação das vulnerabilidades; 

• Análise do edifício e a envolvente; 

• Definição de valores para avaliar o grau de vulnerabilidade a ataques. 

 

Este tipo de avaliação aplica-se tanto a novas construções, como a edifícios já existentes. 

 

4.3.1. Preparação e Organização do Processo de Identificação das 

Vulnerabilidades 

 

Uma tarefa importante nesta, e em qualquer outra área, é o planeamento feito que 

antecede a realização de uma actividade. Neste caso em particular, o início do processo de 

identificação das vulnerabilidades envolve a selecção do grau de profundidade da avaliação a 

adoptar (nível de avaliação) e, muito importante, a escolha de uma equipa de especialistas.  

 

“The selection of the Assessment Team is probably the most critical task in the threat 
assessment process. An assessment has been found to be most effective when the Team is 
composed of senior individuals who have a breadth and depth of experience and understand other 
disciplines and system interdependencies.” (47) 

 

A equipa seleccionada trabalhará com o dono de obra e eventuais promotores do projecto 

no sentido de coordenar o processo. A equipa deve ter na sua constituição engenheiros e 

arquitectos com experiência na construção, bem como, outros profissionais ligados, por 

exemplo, às forças de segurança, ao serviço de bombeiros, à área dos explosivos, ou mesmo 

especialistas em defesa NRBQ e especialistas em sistemas informáticos e comunicações. 

Relativamente ao outro ponto referido, o nível de avaliação a adoptar, este está 

dependente de vários factores, tais como, o tipo de edifício, a sua localização, o tipo construção, 

o nível de ameaça, o grau de pormenor e, os sempre importantes, recursos económicos 

disponíveis. A constituição da equipa de avaliação é função do nível de avaliação a implementar.  

 
 
 
4.3.2. Análise do Edifício e da sua Envolvente 

 

O levantamento das vulnerabilidades de um edifício não é uma tarefa linear, 

compreendendo várias acções individuais. Para o sucesso da tarefa é necessário considerar os 
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factores relativos aos tipos de ameaça, o tipo de bens a proteger, assim como, o local e qual a 

envolvente do edifício.  

Deste modo, após a selecção de uma equipa para efectuar o levantamento e definição do 

nível de avaliação existe um certo número de acções que deve ser tomado (47).  

Em primeiro lugar deve ser preparado um plano e calendário das actividades a realizar, o 

qual deve ser apresentado e discutido numa reunião de coordenação, entre a equipa técnica de 

avaliação e o responsável pelo edifício, prévia às actividades de aferição das vulnerabilidades. As 

reuniões de coordenação seguir-se-ão, antecedendo cada tarefa relevante.  

No caso de edifícios já existentes, um factor fundamental são as visitas ao local, que 

permitem uma percepção mais fidedigna, contudo, a preparação da análise do edifício e a sua 

envolvente, também passa pelo estudo das plantas e planos existentes para o edifício, 

designadamente, plantas da arquitectura, da estrutura e instalações técnicas, bem como, planos 

de segurança, sendo que, o plano geral de segurança pode, por si só, eliminar ou reduzir a 

influência na segurança da maioria das vulnerabilidades.  

Durante a avaliação das vulnerabilidades, certos pontos irão ser considerados (se é feito e 

como é feito), tais como, por exemplo: 

 

• Controlo do perímetro; 

• Controlo de acesso de pessoas e viaturas; 

• Sistema de segurança; 

• Pessoal de serviço; 

• Funções principais; 

• Infra-estruturas principais; 

• Sistema estrutural do edifício; 

• Construção e materiais utilizados; 

• Protecção contra explosões e agentes RBQ; 

• Planos de evacuação; 

• Etc. 

 

 

4.3.3. Definir Valores para Classificar o Grau de Vulnerabilidade 

 

À semelhança do tratado no ponto 3.3, também no processo de avaliação das 

vulnerabilidades há vantagem em classificar o grau de vulnerabilidade, ou seja, criar uma escala 

que reflicta as vulnerabilidades existentes, face a uma determinada ameaça.  

Assim, neste contexto, importa salientar um factor que influencia a vulnerabilidade das 

funções e infra-estruturas de um edifício – a redundância na concepção dos sistemas. Como 
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referido anteriormente, a análise das funções e infra-estruturas principais incide, basicamente, na 

questão da distribuição geográfica das mesmas, interdependência entre os vários sistemas e, se 

existem ou não soluções alternativas. Contudo, a forma como os sistemas de apoio estão 

pensados, ou seja, as sub-estruturas que suportam as funções e infra-estruturas principais, 

também constitui um factor importante a ter em conta, na medida em que a vulnerabilidade 

passa também pela falta de redundâncias na concepção, que poderão manter os edifícios 

operacionais após um ataque.  

 

 
Figura 12 - Esquema com alguns tipos de Vulnerabilidades que podem Existir. Adaptado de FEMA 426 - Reference 
Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings 

 
 

Posto isto, apresenta-se uma possível escala para mensurar o grau de vulnerabilidade de um 

edifício, a qual tem em consideração, quer as fragilidades detectadas, quer a redundância na 

concepção global. Assim como a escala mostrada no ponto 3.3, também esta resulta da 

combinação de uma escala linguística de sete estados e uma escala numérica de dez níveis. 
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Classificação do Grau de Vulnerabilidade 
Escala 

Qualitativa 
Escala 

Numérica 
Descrição do Nível de Ameaça 

Muito Alto 10 

Detectadas uma ou mais vulnerabilidades de 
relevo que tornam o edifício extremamente 
susceptível a um ataque. A falta de 
redundância/protecção leva a que todo o edifício 
só esteja operacional depois de um longo período 
após o ataque.  

Alto 8-9 

Detectadas uma ou mais vulnerabilidades de 
relevo que tornam o edifício bastante susceptível 
a um ataque. Existe pouca redundância/protecção 
motivando que a maioria das infra-estruturas do 
edifício, só esteja operacional depois de um longo 
período após o ataque.  

Médio Alto 7 

Detectada uma vulnerabilidade importante que 
tornam o edifício bastante susceptível a um 
ataque. As redundâncias/protecções existentes 
são inadequadas e a maior parte das funções 
principais só estará operacional depois de um 
longo período após o ataque.  

Médio 5-6 

Detectada uma vulnerabilidade que torna o 
edifício susceptível a um ataque. As 
redundâncias/protecção existentes são 
insuficientes e a maior parte das funções principais 
só estará operacional depois de um período 
considerável após o ataque.  

Médio 
Baixo 

4 

Detectada uma vulnerabilidade que torna o 
edifício de alguma susceptível a um ataque. Existe 
um certo nível de  redundâncias/protecção e a 
maior parte das funções principais estará 
operacional depois de um período considerável 
após o ataque.  

Baixo 2-3 

Detectada uma vulnerabilidade mínima que torna 
o edifício algo susceptível a um ataque. Existe um 
bom nível de redundâncias/protecção pelo que o 
edifício estará operacional depois de um curto 
período após o ataque.  

Muito Baixo 1 

Não foram detectadas vulnerabilidades. O nível de 
redundâncias/protecção é muito bom pelo que o 
edifício estará operacional imediatamente após o 
ataque.  

 
 

Tabela 7 - Classificação do Grau de Vulnerabilidade. Adaptado de  FEMA 452 - A How-To 
Guide to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings 
 
 
 

4.4. Avaliação do Risco 

 

A avaliação e quantificação do risco é a última fase do processo de avaliação global do 

edifício, no que concerne à sua segurança, sendo que, nesta fase serão utilizados os produtos dos 

estudos realizados nas etapas anteriores, mais concretamente, o levantamento inicial dos “bens” a 

proteger e as vulnerabilidades detectadas.  
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A análise do risco pode ser realizada de várias formas, e seguindo diferentes sequências 

metodológicas, porém, o objectivo final será sempre o mesmo – avaliar o risco associado aos 

“bens” a proteger e pensar em medidas de protecção. De um modo sucinto, pode dizer-se que o 

processo se desenvolve em três etapas principais: 

 

• Preparação da matriz de análise de risco; 

• Classificar o grau de risco; 

• Estabelecer prioridades para a análise de vulnerabilidades. 

 

4.4.1. Preparação da Matriz de Análise de Risco 

 

As designadas matrizes de análise de risco são um meio utilizado que permite relacionar os 

resultados obtidos anteriormente com os tipos de ameaças e ataques considerados à partida de 

forma a estimar potenciais danos. Consequentemente, a avaliação do risco depende, igualmente, 

dos mesmos factores que devem ser considerados aquando do levantamento dos “bens” a 

proteger e na avaliação das vulnerabilidades, assim como, durante o estudo dos possíveis tipos 

de ameaças.  

De uma forma sucinta, pode-se dizer que a avaliação do risco consiste no tratamento e 

análise dos dados obtidos anteriormente. Os valores a utilizar serão os determinados mediante 

o recurso às tabelas apresentadas. 

 

 
Figura 13 - Esquema da Matriz de Análise de Risco 
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4.4.2. Classificar o Grau de Risco 

 

O grau de risco é uma medida para quantificar potenciais danos, podendo a classificação do 

grau de risco ser feita com recurso a diversas metodologias e com base, conforme 

supramencionado, nos seguintes pontos: tipo e grau de ameaça, “bens” a proteger e valor do 

edifício e grau de vulnerabilidade aferido. Sendo assim, depois de criadas as matrizes de risco, e 

atribuídos valores para quantificar os factores condicionantes, o grau de risco pode ser 

calculado, de acordo com o através da seguinte fórmula (32): 

� =A×B× � 

 

Figura 14 - Esquema da Matriz de Análise de Risco e Cálculo do Risco 

 

 

Calculado o risco associado a cada função e infra-estrutura principal é possível saber quais 

são as condicionantes fundamentais em termos de segurança. Este é o ponto de partida para a 

próxima fase, a concepção de aplicação de medidas de protecção e segurança ao edifício. 
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5. PENSAR A SEGURANÇA DOS 
EDIFÍCIOS – POSSÍVEIS MEDIDAS DE 

PROTECÇÃO 
 
 
 
 

5.1. A Relação Riscos – Nível de Protecção e Custos 
 

A conclusão dos processos anteriormente descritos 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 (40).  

A relação entre o nível de protecção, os custos correspondentes e o risco associado é 

apresentada na figura seguinte.  

 

5. 
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Figura 15 - Relação entre o Nível de Protecção, os Custos 
inerentes e o Risco associado 

 
 

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 (40): 

 

• Decepção; 

• Informação; 

• Reforço estrutural; 

• Protecção operacional. 
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Figura 16 - 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 

(40). 

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. 
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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.  

 

 

5.2. Possíveis 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 (32).  

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 (48). 

Assim, seguidamente serão apresentadas algumas possíveis soluções como medidas de 

protecção e segurança, referentes ao edifício em si e à sua envolvente. Estas medidas são aplicadas 

com base nas linhas de defesa, anteriormente referidas. Dentro dessa divisão, por linhas de defesa, 

podem agrupar-se consoante o seu tipo, zona/estrutura do edifício (e envolvente) a que se 

destinam e em relação a que tipo de ameaça(s) oferecem protecção (32). A lógica e sequência de 

apresentação é a seguinte: 
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• Primeira linha de defesa (zona afastada):  

 

o O uso e ocupação de solos; 

o A Vizinhança próxima; 

 

• Segunda linha de defesa (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. 

 

• Terceira linha de defesa (edifício):  

 

o A arquitectura; 

o Elementos estruturais; 

o Elementos construtivos; 

o Sistemas do edifício; 

 

De acordo com o referido anteriormente, os exemplos de medidas de seguida 

apresentados reportam, na sua maioria, aos casos das ameaças do tipo E, ou seja, com recurso e 

engenhos explosivos, e as do tipo NRBQ, nuclear, radiológica, biológica e química, especialmente 

as aplicáveis na zona definida pela terceira linha de segurança, ou seja, para efeitos práticos, ao 

edifício em si. Porém, certas medidas são de aplicação comum face a várias ameaças, pois, em 

último caso, todas têm o mesmo objectivo: proteger os edifícios, e mais importante, proteger os 

seus ocupantes. 

 

 

5.2.1. Primeira Linha de Defesa 

 

5.2.1.1. O Uso e Ocupação dos Solos e a Vizinhança Próxima 

 

O uso e ocupação dos solos embora, aparentemente, distante da problemática da 

protecção e segurança dos edifícios isoladamente, é uma, e a primeira questão a ser ponderada. 
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Apesar de ser um assunto algo complexo, e com várias variáveis a considerar, o controlo e 

regulamentação do uso de solos pode ter impactos significativos em termos de segurança. 

A organização e tipo de ocupação do solo, os tipos de construção, a natureza das 

actividades desenvolvidas são alguns dos factores que devem ser considerados na análise, no 

que diz respeito ao planeamento, preparação e execução de ataques terroristas. Paralelamente, 

as áreas disponíveis são outro dos factores a apreciar pois condicionam toda a organização 

espacial local (32). 

Neste contexto, portanto, a segurança, numa primeira abordagem, deve ser vista numa 

escala maior. Porém, a integração de requisitos de segurança numa zona maior, trás também 

consigo um problema de equilíbrio, pois os objectivos de segurança, como a redução de risco, 

devem ser balanceados com os restantes objectivos gerais da construção, economia, segurança 

(estrutural), funcionalidade e estética, e outro tipo de constrangimentos. É necessário ponderar 

os denominados “custos de oportunidade”, pois uma resposta exacerbada ao risco com a 

aplicação de várias medidas pode ter repercussões ao nível, quer da funcionalidade do espaço, 

quer da própria aparência.  

 

“Response to risk with road closures, repetitive hardened elements, or relatively large 
setback distances may be warranted in some cases, but these strategies do impose drastically on 
a neighborhood’s appearance and function. Likewise, lower-quality temporary solutions can 
undermine a neighborhood’s sense of community, promote a feeling of fear, and impede 
accessibility. Instead, design teams should consider alternatives that mitigate the negative 
impacts of increased site security.” (48) 

 

Assim, numa perspectiva de segurança global, isto é, englobada numa estratégia e planos 

para o uso e ocupação dos solos, existem várias decisões que podem ser tomadas no contexto 

da vizinhança próxima, como por exemplo:  

 

• Concentrar geograficamente os tipos de usos de solo que tenham maiores níveis de 

risco associado, a fim tornar a segurança mais eficiente; 

• Limitar o impacto de um eventual ataque, através do recurso a sistemas de vias de 

circulação viária e serviços redundantes,  

• Alterar, se necessário das vias de circulação viária, nas proximidades das zonas mais 

críticas, como forma indirecta de controlo de movimentos e acessos; 

• Criar de vias de circulação pedonal o mais largas possível, de forma aumentar a distância 

aos edifícios; 

• Garantir a proximidade, dentro do possível, das zonas mais críticas em relação a 

hospitais, forças de segurança, serviço de bombeiros, etc.; 

• Prever, nas imediações das zonas mais críticas, espaço arborizados e/ou criação de 

fontes e lagos, que funcionam como barreiras naturais aumentando as distâncias; 

• Utilizar elementos de mobiliário urbano reforçados como barreiras; 
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• Criar de modelos e bases de dados baseados em plataformas SIG, de forma a auxiliar a 

gestão do espaço (controlo de áreas), e as operações de socorro em caso de ataque; 

• Utilizar sistemas CCTV nas zonas de maior risco; 

• Criar e aplicação de um sistema de estados de segurança; 

• Criar de planos de resposta e caso de ataque; 

 

 

5.2.2. Segunda Linha de Defesa 

 

5.2.2.1. Distâncias de Segurança 

 

Das várias e diferentes medidas possíveis, a medida mais eficaz (relação custo-eficácia), 

especialmente no caso de ataques com engenhos explosivos, no exterior próximo do edifício, é 

o garantir de uma distância de segurança, do edifício em relação ao foco de ameaça/ataque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17 - Esquema da Distância de Segurança em relação a um Edifício. 
 

Não existe uma distância de segurança ideal, pois esta depende de certos factores, tais 

como, o tipo de ameaça, o tipo de construção do edifício e o nível de protecção pretendido 

(49). A única forma de determinar esta distância é através de ensaios.  
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Á partida, a linha limite da propriedade onde está o edifício, deve ser o mais afastada 

possível. Contudo, um caso muito frequente em ambiente urbano é que muitas vezes a 

distância mínima de segurança determinada não é garantida por condicionalismos inerentes ao 

uso de solos. Nesta situação a solução poderá passar pela criação de zonas interditas, ou com 

proibição de estacionamento, na proximidade do edifício, pelo que, deve ser associada a outras 

medidas no sentido de aumentar a eficácia da protecção (elementos de barreira).   

Por último, a distância de segurança deve ser essencialmente garantida relativamente a 

certos elementos do edifício, que devem ter, se possível, uma protecção especial e, caso isso 

não aconteça, devem ser localizados o mais longe possível, de entradas, zonas de circulação e 

estacionamento de veículos ou áreas de serviços (42). São exemplo disso: 

 

• Geradores; 

• Depósitos de combustíveis e água; 

• Bocas-de-incêndio; 

• Unidade de Back-up; 

• Elevadores. 

 

5.2.2.2. Perímetro Exterior e Elementos de Barreira 

 

O limite dos terrenos ou propriedades onde se encontram os edifícios, ou perímetro 

exterior, é, grande parte das vezes, definido pela existência de elementos de barreira, que para 

além dessa função (definir os contornos), servem também para restringir, canalizar ou mesmo 

impedir o acesso ao interior da propriedade, ou seja, contribuem para a protecção e segurança 

do local.  

Os elementos de barreira dividem-se em dois tipos (35): 

 

• Elementos de barreira naturais (existentes ou criados), por exemplo, espaços 

arborizados (de maior ou menor dimensão), taludes ou espaços com água (pequenos 

lagos). A utilização deste tipo de elementos apresenta, geralmente vantagens ao nível 

arquitectónico de concepção global de um espaço; 

• Elementos de barreira estruturais, onde se incluem, as vedações, os muros, assim como 

outros elementos do mobiliário urbano. Certos elementos desta categoria têm a 

vantagem de serem movíveis, o que permite, quando a sua utilização é considerada 

necessária, uma maior flexibilidade. Podem classificar-se em passivas e activas. 

 

O recurso a este tipo de elementos favorece a criação de zonas de acesso controlado. A 

combinação das distâncias de segurança, elementos de barreira e zonas de acesso controlado é 

garante de um maior nível de protecção segurança. 
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Estas zonas são definidas com base nos condicionalismos inerentes à circulação de 

veículos, estacionamento e nível de segurança pretendido, podendo ser definidas duas zonas 

(49): 

 

• Zona de acesso exclusivo: acesso altamente restrito; 

• Zona de acesso não exclusivo: acesso controlado e vigiado mas os movimentos no 

interior da zona não muito restritos. 

 

O acesso, ou entrada, nas zonas de acesso controlado é feito em pontos de controlo de 

acesso e, o conceito de zonas de acesso controlado, apesar de algumas diferenças, é igualmente 

aplicável ao interior do edifício.  

 

5.2.2.3. Pontos de Controlo de Acessos 

 

Como referido no ponto anterior, existem vantagens em criar zonas de acesso 

controlado, que permitem, entre outras coisas, mater a integridade do local, em termos de 

segurança, ou seja, o objectivo da aplicação deste tipo de medida é o prevenir o acesso de 

pessoas e veículos não autorizados.  

Existem certos elementos que devem ser previstos na concepção de um ponto de 

controlo de acessos (48): 

 

• Zonas inspecção (de pessoas e veículos); 

• Elementos barreira no ponto de controlo de acessos; 

• Portões; 

• Cabines para os elementos de segurança; 

• Sistemas CCTV. 

 

Paralelamente, existem outras considerações de ordem prática no sentido de melhorar o 

desempenho/função dos pontos de controlo de acessos e/ou a segurança do local, como por 

exemplo: 

 

• Minimizar o número de pontos de acesso (pessoas e veículos); 

• Conceber as vias de circulação viária de forma que não permitam, por exemplo, que os 

veículos se aproximem com grandes velocidades. Usar limitadores de velocidade no 

pavimento; 

• Criar a zona de inspecção de uma forma o mais ocultada possível; 

• Criar uma via de retorno, caso o acesso (pedonal ou viário) não seja autorizado; 
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• Usar, se possível, tecnologia de apoio à inspecção (e.g. equipamento RX e IV); 

• Instruir os elementos de segurança; 

• Prever medidas de acção no caso de entradas não autorizadas; 

 

Por último, é possível dizer que, apesar das vantagens que esta medida apresenta, este 

tipo de medida poderá não ser necessária para todos os edifícios de maior risco, pelo que a sua 

utilização deve ser bem ponderada, pelo menos na sua forma mais exaustiva, pois apresenta 

desvantagens ao nível de fluidez de acessos14.   

 

5.2.2.4. Zonas de Estacionamento 

 

As zonas de estacionamento, independentemente do seu tipo, representam sempre uma 

condicionante em termos de segurança. A sua forma de concepção e implementação pode 

contudo, reduzir as potenciais ameaças.  

Neste contexto é válido o que foi referido nos pontos anteriores, relativamente às 

distância de segurança, zonas de acesso controlado e controlo de acessos. Assim, existem duas 

situações fundamentais a ter em conta, o estacionamento dentro e, e o estacionamento fora 

das zonas de acesso controlado/distância de segurança (48).  

No primeiro caso, o estacionamento apenas deve ser permitido às pessoas que trabalham, 

exercem funções, no edifício em causa. Porém, no caso de edifícios de alta segurança, o 

estacionamento poderá ser negado mesmo a estas pessoas, especialmente nos casos de 

estacionamento subterrâneo, ou na cobertura do edifício. No caso de o estacionamento ser 

feito no exterior do perímetro de segurança, mas ainda dentro da distância de segurança 

considerada, de um modo geral, devem ser adoptadas medidas no sentido de limitar e 

controlar o estacionamento.  

Mais concretamente, a título de exemplo, são apresentadas algumas orientações em 

relação ao que pode ser feito nesta área (40): 

 

• Distinguir zonas de estacionamento (e acessos) para pessoas que trabalham no edifício e 

visitantes; 

• Localizar as zonas de estacionamento nos locais que oferecem menos riscos e em zonas 

visíveis; 

• Utilizar sistemas CCTV nas zonas de estacionamento  

                                                   
 

 

14 O autor destaca, da sua experiência pessoal, o processo de entrada em dois edifícios: A Sede do Departamento de 
Defesa dos EUA, o Pentágono, e o Edifício sede das Nações Unidas em Nova Iorque. As medidas de segurança em vigor, de 
alto nível, motivaram um largo tempo de espera, fruto do processo de verificação de identificação e revista das pessoas. 
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• Garantir iluminação adequada; 

• Não permitir o estacionamento de veículos não controlados, em estacionamentos 

subterrâneos ou na cobertura de veículos; 

• Conceber, se possível, os acessos pedonais ao edifício a passar pelas zonas de 

estacionamento, de forma a garantir maior movimento na zona, e com isso uma vigilância 

indirecta. 

 

No contexto da questão do estacionamento existe um caso particular que são as áreas de 

serviço e cargas e descargas. Como locais de acesso privilegiado ao interior do edifício 

merecem uma atenção especial. Deste modo, de uma forma geral, devem ser concebidas para 

que sejam discretas na aparência e, dentro do possível não localizá-las no interior do edifício.  

 

5.2.2.5. Iluminação Exterior 

 

A iluminação do exterior do edifício, para além do factor psicológico, contribui 

decisivamente para a vigilância durante a noite, do edifício e espaço envolvente.   

A iluminação é particularmente importante nas zonas próximas dos elementos barreira 

(se existirem) no perímetro da propriedade, assim como, próximo de entradas (pessoas e 

veículos) para o interior do edifício, pois facilita a detecção de movimentos. Outros pontos que 

requerem uma boa iluminação são os pontos de controlo de acessos (32).  

Existem vários sistemas de iluminação possíveis, nomeadamente (35): 

 

• Iluminação contínua: consiste no recurso a iluminação contínua a fixa, podendo variar a 

intensidade da iluminação de uns locais para outros; 

• Iluminação em “standby”: o princípio de funcionamento é idêntico à iluminação contínua, 

contudo o sistema permanece desligado, sendo activado manualmente em caso de 

actividades suspeitas ou caso esteja associado a detectores de movimentos; 

• Iluminação móvel: iluminação feita através de focos, em complemento de outros 

sistemas de iluminação; 

• Iluminação de emergência: sistema de iluminação de emergência, que é utilizado em caso 

de falha dos outros sistemas. Está limitado pela fonte de alimentação.  

 

Em termos de custos, pode-se dizer que é uma medida que tem custos de aplicação e 

manutenção baixos, apresentando ainda a vantagem de motivar o uso de menos elementos de 

segurança. 
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5.2.2.6. Serviços: Água, Energia Eléctrica, Gás, Comunicações 

 

Os designados serviços devem ser observados de duas perspectivas. Por um lado podem 

sofrer graves danos em caso de ataque, por outro lado podem ser utilizados como meios para 

efectuar um ataque (e.g. contaminação da rede de distribuição de água). No caso dos sistemas 

de abastecimento de água, energia eléctrica e comunicações estes podem ter um papel 

importante, nas operações de socorro após um ataque.  

De forma a minimizar o impacto nestes serviços, existem certas medidas que podem ser 

aplicadas, tais como:  

 

• Providenciar os serviços, sempre que possível, através de galerias subterrâneas; 

• Controlar o acesso às galerias técnicas; 

• Conceber sistemas redundantes e descentralizados; 

• Efectuar o levantamento e avaliação das vulnerabilidades de todos os tipos de serviços 

que existam no perímetro ou atravessem (em subterrâneos) o edifício; 

• Garantir a protecção e segurança de possíveis depósitos; 

• Garantir a protecção e segurança das ligações das redes públicas às redes prediais; 

• Efectuar inspecções periódicas ao funcionamento e condições dos vários serviços; 

• Conceber sistemas de apoio; 

 

 

5.2.3. Terceira Linha de Defesa 

 

A terceira linha de defesa é, na prática, materializada pelos contornos do edifício, ou seja, 

pelas suas fachadas. Deste modo, as estratégias para a segurança desta zona são ligeiramente 

diferentes, comparativamente com a primeira e segunda linha.  

No caso concreto dos ataques com engenhos explosivos, conforme referido 

anteriormente, a garantia de uma distância de segurança é considerada a medida mais eficaz, num 

lógica benefício-custo. Porém, existem situações em que, por motivos vários, não é possível 

assegurar essa mesma distância. Assim, é necessário considerar outras opções, nomeadamente, 

ao nível da estrutura, tanto pelo reforço dos elementos estruturais do edifício, assim como, pelo 

projectar preventivamente face ao colapso progressivo (40).  

Neste contexto, é igualmente necessário ter em atenção os fragmentos resultantes de uma 

explosão, pelo que, quer os elementos estruturais, quer os elementos construtivos (e.g. vidros), 

devem ser estudados em relação ao seu comportamento quando expostos a uma explosão.  

No que diz respeito aos ataques do tipo NRQB, mais concretamente do tipo RBQ, umas 

das principais preocupações centra-se nos sistemas AVAC do edifício. À semelhança do 
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supramencionado para os serviços, os sistemas AVAC constituem o principal meio para a 

execução deste tipo de ataques, daí, serem também a primeira linha de defesa contra eles (50).  

Por último, resta referir que, a protecção e segurança de um edifício, em caso de ataque, 

passa também pela resposta dos serviços de emergência. Portanto, no global, as medidas 

aplicadas devem facilitar essa mesma resposta. 

 

5.2.3.1. A Arquitectura  

 

Em termos arquitectónicos são várias as medidas que podem ser aplicadas, especialmente, 

face aos ataques com engenhos explosivos. Estas medidas têm a particularidade de terem um 

custo reduzido, quando implementadas de início.  

 

5.2.3.1.1. Exterior 

 

O tipo de edifício e as suas formas em planta e em fachada têm implicações na sua 

protecção. Relativamente ao tipo de edifício, motivadas por vários factores (e.g. condições do 

local, questões económicas) é possível destrinçar duas situações de relevo, cada uma com as 

suas vantagens e desvantagens (32): 

 

• Edifícios baixos, e com grande área de implantação: permitem uma melhor distribuição 

de pessoas, funções e infra-estruturas, mas, por outro lado, a prevenção e ataques do 

tipo RBQ é mais onerosa, pois o acesso aos sistemas AVAC é mais fácil;   

• Edifícios altos e com pequena área de implantação: a percentagem de fachada, 

elementos estruturais e construtivos, expostos é superior, contudo, neste caso, as 

possibilidades de protecção dos sistemas AVAC são superiores. 

 

Em relação à forma do edifício, esta também tem influência na resposta do, especialmente 

no caso de ataque do tipo E. Por exemplo, edifico com forma em “U” e “L” tendem a 

aprisionar a onda de choque, potenciando os seu efeito. Deste modo, são desaconselhadas 

formas com reentrâncias, e formas convexas são preferidas face às formas côncavas.   
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Figura 18 - Formas que Dissipiam e Acentuam os Efeitos da Onda de 
Choque. Adaptado do FEMA 427 - Primer for Design of Commercial 
Buildings to Mitigate Terrorist Attacks 

 

A orientação dos edifícios deve ser feita no sentido de expor o mínimo possível as 

maiores fachadas. 

 

5.2.3.1.2. Interior 

 

A arquitectura interior dos edifícios também pode influenciar a sua protecção e 

segurança, através da designada organização funcional dos espaços. Assim, deve haver uma 

preocupação no sentido de estabelecer a separação dos espaços de acesso generalizado (e.g. 

hall de entrada, zonas de cargas e descargas) dos espaços de acesso mais reservado (e.g. 

escritórios, componentes dos sistemas AVAC). Estes critérios para a disposição espacial dos 

compartimentos são válidos, quer em planta, quer no desenvolvimento em altura do edifício 

(40).  

Outros dos aspectos a considerar, e também já mencionado, é a questão da localização 

das zonas de estacionamento. Na impossibilidade de se localizarem no exterior do edifício, e 

tendo de se adoptar uma solução de estacionamento subterrâneo, idealmente, também não 
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deve ser situado na área da implantação do edifício. Estas soluções são representadas na figura 

seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Esquema da Concepção Original de um Edifício e Concepção 
Melhorada desse mesmo Edifício. Adaptado de FEMA 427 - Primer for 
Design of Commercial Buildings to Mitigate Terrorist Attacks 

 

 

Em suma, e conforme representado na figura, deve-se procurar a separação de 

compartimentos com diferentes níveis de risco associado. Para esse efeito, por exemplo, por 

ser feito o seguinte (32): 

 

• Colocar os principais “bens” e compartimentos com maior risco, o mais interior 

possível no edifício; 

• Separar as áreas destinadas a visitantes (permanência de curta/média duração) e  

• Eliminar espaços “mortos” nos edifícios; 

• Utilizar sistemas de controlo de acessos (e.g. sistemas electrónicos, sistemas 

biométricos). 

 

5.2.3.2. Elementos Estruturais  

 

Atendendo à volatilidade da ameaça terrorista é impossível prever com exactidão qual ou 

quais as ameaças a que um determinado edifício estará sujeito ao longo da sua vida útil (40). 
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Nos considerados edifícios de maior risco, as medidas do foro estrutural passíveis de serem 

tomadas visam, essencialmente, o reforço da estrutura em relação aos ataques com engenhos 

explosivos, pelo que é necessário um conhecimento, quer do comportamento dos diferentes 

elementos estruturais, quer, das características das explosões.  

A capacidade resistente da estrutura depende, de uma forma geral, dos seguintes factores: 

 

• Massa da estrutura: construções mais leves podem não ser adequadas; 

• Capacidade resistente aos vários esforços gerados (axiais, transversos e momentos); 

• Capacidade resistente a ciclos de carga; 

• Redundância;  

• Ductilidade.  

 

Em relação aos possíveis efeitos de um ataque com engenhos explosivos é possível 

considerar os efeitos directos da onda de choque (e.g. destruição localizada, projecção de 

fragmentos) e a possibilidade de do colapso progressivo da estrutura. A situação mais ruinosa, 

apesar de rara, seria o colapso progressivo da estrutura. O estudo deste fenómeno foi pela 

primeira vez transposto para regulamentos no Reino Unido, facto este motivado pelo colapso 

do edifício “Roman Point Apartment” em 1968, e nos anos seguintes pelos atentados do IRA 

(41). 

Pelas graves consequências deste fenómeno devem ser implementadas medidas para fazer 

face a esta situação. Existem duas abordagens possíveis, a abordagem directa e a abordagem 

indirecta. 

 

“Direct Design approaches include "explicit consideration of resistance to progressive 
collapse during the design process" (…) Indirect Design, resistance to progressive collapse is 
considered implicitly "through the provision of minimum levels of strength, continuity and 
ductility".” (41) 

 

Assim, no contexto do projecto da estrutura podem ser tomadas, por exemplo, as 

seguintes medidas (32): 

  

• Considerar a adopção de mecanismos, no sistema estrutural, que permitam (até um 

certo ponto) a absorção da energia libertada;  

• Conceber sistemas estruturais simétricos, se possível;  

• Evitar grandes vãos; 

• Dotar a estrutura de uma massa adequada. Evitar construções em betão leve; 

• Garantir a resistência dos elementos estruturais em relação aos diversos tipos de 

esforços (rotura frágil), e para resistir a ciclos de carga; 
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• Considerar vários caminhos para as cargas, que permitam a redistribuição dos esforços, 

no caso do colapso de alguns elementos; 

• Garantir a ductilidade dos elementos estruturais e correspondentes ligações.  

 

5.2.3.3. Fachadas e Elementos Construtivos  

 

As fachadas e os elementos construtivos que as compõem, as paredes e as janelas, 

merecem também uma atenção especial. As fachadas de um edifício são fundamentais em 

termos de segurança do edifício face às várias ameaças. No caso concreto dos ataques do tipo 

E, são a zona do edifício mais exposta a um ataque com origem exterior e, no caso de um 

ataque do tipo RBQ, constituem um elemento chave na protecção dos ocupantes.  

A premissa basilar de projecto, neste caso será, quanto mais simples melhor.  

 

5.2.3.3.1. Paredes Exteriores 

 

As paredes, pelo tipo de construção, são sensíveis a vários tipos de ataques. Deste modo, 

na sua construção, em cenários que justifiquem, deve ser ponderado o seguinte (32): 

 

• Garantir a resistência das paredes exteriores em relação às acções fruto do tipo de 

ataques considerados; 

•  Considerar a interacção das paredes e janelas, de modo a dotar as primeiras de meios 

para absorver as reacções dinâmicas das janelas; 

•  Usar materiais de construção que limitem a existência de fragmentos. Neste contexto, 

evitar o uso da pedra. 

 

5.2.3.3.2. Janelas 

 

As janelas de vidro são, simultaneamente um dos elementos mais característicos, um dos 

mais importantes, mas também o elemento construtivo mais frágil existente em todo o 

edifício. À semelhança das paredes, são os elementos mais expostos a qualquer ataque 

exterior. As janelas têm como função o permitir a iluminação natural, reduzir a perda de 

energia para o exterior e reduzir o ruído para o interior.  

No entanto, a sua contribuição para o processo de ventilação do edifício, a dificuldade 

em controlar a abertura das mesmas no edifício todo, conjugado com a pouca resistência 

relativa do vidro, são factos motivam a que sejam um elemento importante a considerar, 

sobretudo, num ataque do tipo RQB e/ou com engenhos explosivos. Mais, no caso de 
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situações de vigilância do edifício, ataques armados ou entradas forçadas, as janelas são, pelas 

suas características, igualmente um dos poucos fracos a ter em consideração.   

No sentido de colmatar esta fragilidade, e caso o cenário de ameaça o justifique, podem, 

e devem, ser tomadas certas medidas, tais como (49):  

 

• Controlar o grau de ventilação conjugado com a pressurização do interior do edifício; 

• Evitar colocar janelas próximo de portas, pois, se o vidro for quebrado, a porta pode 

ser facilmente aberta; 

• Minimizar, dentro do possível, o número e tamanho das janelas nas fachadas; 

• Considerar o uso de vidro laminado (e.g. vidro de segurança, vidro anti-bala, vidro anti-

vandalismo) em vez de vidro convencional; 

• Reforçar a segurança das janelas, se necessário, através do recurso a elementos 

metálicos (e.g. grades); 

• Considerar o uso de sistemas de detecção de movimento nas janelas.  

 

 

5.2.3.4. Sistemas do Edifício 

 

Se a arquitectura, o sistema estrutural e as fachadas dão “corpo” a um edifício, os vários 

sistemas existentes no seu interior (ou exterior) são decisivos para o seu bom funcionamento. 

Logicamente, como elementos integrantes de um edifício, e localizados no interior da terceira 

linha de defesa, também condicionam a sua protecção. Dos vários sistemas existentes num 

edifício destacam-se os seguintes, para sua relação próxima com a protecção e segurança do 

mesmo: 

 

• Sistemas eléctricos; 

• Sistemas mecânicos; 

• Sistemas de segurança contra incêndio; 

• Sistemas de vigilância; 

 

5.2.3.4.1. Sistemas Eléctricos 

 

Os sistemas eléctricos são, se assim se pode dizer, actualmente, a base de funcionamento 

de um edifício, pois garantem a energia eléctrica necessária ao funcionamento eficaz dos 

outros sistemas.  

Este facto reflecte, portanto, a importância que se deve dar ao projecto destes sistemas, 

e por esta razão, deve ser considerado essencialmente o seguinte:  
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• Usar geradores ou sistemas de apoio que garantam o funcionamento do sistema de 

uma forma ininterrupta, se necessário. Os geradores e sistema de apoio não devem estar 

situados no mesmo local que o sistema em funcionamento; 

• Alimentar cada um dos outros sistemas (e.g. mecânicos, vigilância) através de sistemas 

separados. 

 

5.2.3.4.2. Sistemas Mecânicos 

 

Os sistemas mecânicos englobam desde os sistemas de elevadores aos sistemas AVAC de 

um edifício. De um modo geral, em caso de ataque, devem estar aptos a manterem-se a 

funcionar, o que pode ser conseguido, localizando estes sistemas em zonas protegidas, e de 

acesso controlado e sendo concebidos com um certo grau de redundância. 

No entanto, os sistemas AVAC são merecedores de uma análise mais cuidada, pois 

apresentam-se como uma das principais vulnerabilidades no caso de ataques RBQ (51). Deste 

modo, de forma a aumentar a segurança destes sistemas e, consequentemente, a segurança do 

edifício, deve adoptar-se o seguinte (32): 

 

• Elevar, de forma a ficarem inacessíveis, as entradas de ar num edifício; 

• Garantir um grau de segurança adicional, se necessário, das entradas e componentes 

dos sistemas AVAC; 

• Criar zonas separadas no edifício para situações é que seja necessário efectuar o 

isolamento de alguma(s) dela(s); 

• Aplicar filtros nos sistemas AVAC; 

• Considerar a utilização de detectores de agentes nos sistemas. 

 

5.2.3.4.3. Sistemas de Segurança Contra Incêndios 

 

Os sistemas de segurança contra incêndio, como o próprio nome indica, têm como 

função serem utilizados no combate a incêndios no edifício. O equipar dos edifícios com este 

tipo de sistema tem como o objectivo de controlar os danos resultantes do incêndio e, acima 

de tudo, permitir o salvar de vidas humanas. Todavia, pode acontecer, que os próprios 

sistemas sejam afectados de início não permitindo o realizar da sua função. Assim, à 

semelhança de outros sistemas, deve-se, em primeiro lugar, garantir a redundância, bem como, 

tentar proteger-se os seus componentes. 

 

 



 

Página | 79  

5.2.3.4.4. Sistemas de Vigilância 

 

Os sistemas de vigilância são um dos elementos mais importantes no que concerne à 

segurança de um edifício. Estes sistemas englobam, por exemplo, sistemas de CCTV, sensores 

de movimentos e sistemas de alarme.  

A concepção destes sistemas é baseada nos resultados da avaliação do nível de ameaça, 

das vulnerabilidades e risco associado. Consoante a realidade aferida assim são colocados os 

seus vários componentes. Contudo, a utilização a utilização deste tipo de sistemas, por si só, 

tem uma acção limitada. Para uma maior eficácia deve ser conjugada a recurso a equipas de 

segurança. 

 

 

5.3. 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 (52).  

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 LCC (47), 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; 
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• Investir mais do que o necessário, reduzindo o risco ao mínimo, mas correndo o risco de 

desviar parte do orçamento total desnecessariamente. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
 

 

 

6.1. Conclusões 
 

A construção de um edifício (ou de qualquer outro

quatro princípios básicos: 

trabalho abordou-se, aquele que pode ser considerado, o quinto objectivo básico: a protecção e 

segurança. 

A “nova” conjuntura internacional 

crescente interesse em relação à

empresas (várias delas de dimensão internacional) a trabalhar no desenvolvimento de solu

segurança, nomeadamente, no desenvolvimento de sistemas de segurança para edifícios, face às 

várias possíveis ameaças. Neste contexto, 

como uma das principais ameaças à segurança e integridade 

   Assim, realizou-se este trabalho, 

fundamentos de um assunto que 

Procurou-se, igualmente, apresentar uma abordagem diferente a

edifícios, baseada, como já referido, tanto nos ditos quatro princípios básicos, como

e segurança do edifício e dos seus ocupantes. 

Este trabalho, em termos de concepção e pontos tratados, e se assim se pode dizer, 

considerar-se um trabalho de largo espectro

6. 6. CONCLUSÕES
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

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 

se, aquele que pode ser considerado, o quinto objectivo básico: a protecção e 

onjuntura internacional no campo da segurança de bens e pessoas motivou um 

em relação à temática, existindo, actualmente, um número considerável de 

delas de dimensão internacional) a trabalhar no desenvolvimento de solu

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 ass

ameaças à segurança e integridade de um edifício.  

se este trabalho, tendo como intuito basal o abordar 

assunto que tem merecido cada vez mais destaque, a nível internacional. 

se, igualmente, apresentar uma abordagem diferente ao projecto e construção de 

edifícios, baseada, como já referido, tanto nos ditos quatro princípios básicos, como

e segurança do edifício e dos seus ocupantes.  

Este trabalho, em termos de concepção e pontos tratados, e se assim se pode dizer, 

um trabalho de largo espectro.  
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CONCLUSÕES E 
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

tipo de estrutura) obedece, à partida, a 

segurança estrutural, a economia, a funcionalidade e a estética. Neste 

se, aquele que pode ser considerado, o quinto objectivo básico: a protecção e 

no campo da segurança de bens e pessoas motivou um 

, existindo, actualmente, um número considerável de 

delas de dimensão internacional) a trabalhar no desenvolvimento de soluções de 

segurança, nomeadamente, no desenvolvimento de sistemas de segurança para edifícios, face às 

o fenómeno do terrorismo, que se assume 

 e o compreender dos 

tem merecido cada vez mais destaque, a nível internacional. 

o projecto e construção de 

edifícios, baseada, como já referido, tanto nos ditos quatro princípios básicos, como na protecção 

Este trabalho, em termos de concepção e pontos tratados, e se assim se pode dizer, pode 
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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 tácticas e armas, no mínimo, será de bom-tom 

equacionar a problemática.  

Sendo assim, e tendo em conta na premissa inicial, o potencial impacto negativo do 

terrorismo nos edifícios, foram identificadas os possíveis tipos de ameaça em edifícios, de base 

terrorista. Neste campo, deu-se um especial destaque aos ataques com recurso a engenhos 

explosivos, por ser, actualmente, o meio mais utilizado, e aos ataques do tipo NRBQ, mais 

concretamente, do tipo RBQ, pois prevê-se que possam tornar-se realidade, e pelos potenciais 

efeitos que poderão ter. Foi também apresentada uma forma de quantificar o nível de ameaça. 

Seguidamente, na segunda parte do trabalho, no capítulo quatro é 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, nas várias fases que constituem o trabalho, é possível dizer-

se o seguinte: 

 

• Primeira fase  

 

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; 
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o É necessário e vantajoso o tratamento formal do fenómeno, designadamente, em 

relação 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.  

 

• Segunda fase  

 

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; 

 

• Terceira fase  

 

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; 
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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 AVAC merecem uma especial 

atenção pois têm um papel importante no caso dos ataques do tipo RBQ. 

 

Em suma, como referido anteriormente, a actuação nesta área deve privilegiar o domínio 

preventivo.  

 

 

6.2. Limitações do Trabalho 

 

A primeira, e mais significativa, limitação deste trabalho 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.  

 

 

6.3. Desenvolvimentos Futuros 

 

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-se um estudo 

com vista ao desenvolvimento de novas medidas ou optimização de medidas já existentes. 
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