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ALERTA DRAMÁTICO

SOBRE SISMOS

• Um conjunto de profissio-
nais ligados à construção
escreveu ao PR alertando

para os perigos da 'reabilita-

ção lowcosfem zonas de
grande risco sísmico, como
a cidade de Lisboa. Pág. 18
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Novas regras de reabili-

tação urbana não obri-
gam ao reforço anti-sís-
mico dos edifícios. 13 es-

pecialistas fazem alerta
dramático ao Presidente.
O chamado 'pacote to w cosf para a

reabilitação urbana - aprovado
pelo Governo a 20 de Fevereiro e

que está neste momento «em aná-
lise» na Presidência da República,
segundo fonte do gabinete de Cava-

co Silva - foi recebido com indigna-
ção pelos especialistas em medidas

anti-sísmicas. Segundo soube o

SOL, este enviaram uma carta
aberta ao Presidente, pedindo-lhe

que vete o diploma, alertando para
as implicações do novo regime, que
não prevê a obrigação de reforço
anti-sismico dos edifícios.

«A recorrência destes fenóme-

nos é uma certeza científica. O

grande terramoto de 1755 pode

repetir-se a qualquer momento,
bem como outros grandes sis-

mos susceptíveis de matar mi-
lhares de pessoas» - alertam os 13

especialistas (Mário Lopes, Rui Go-

mes, Luís Guerreiro, João Apple-
ton, Carlos Sousa Oliveira, Rogério

Bairrão, Ema Coelho, João Azeve-

do, João Câmara, Paulo Lourenço,
Raimundo Delgado, Vítor Cóias e

Silva e Aníbal Costa). São, na sua
maioria, do Instituto Superior Téc-

nico (IST) e do Laboratório Nacio-
nal de Engenharia Civil (LNEC),
mas também das universidades de

Aveiro, Minho e Porto.
A Grande Lisboa, as grandes ma-

lhas urbanas dos vales do Tejo e do

Sado, o Alentejo e o Algarve «são

especialmente vulneráveis» - re-

corda-se no documento, a que o SOL

teve acesso. Em Lisboa, o perigo é

de tal forma elevado que o edifício
da Assembleia da República (AR)
teve, em 2008, obras de reforço anti-

-sísmico, por ajuste directo. Já hos-

pitais como o de Sta. Maria ou de S.

José deverão colapsar ao abalo, se

nada for feito entretanto.

'É o mesmo que dar caixões
às pessoas'
O aviso é claro: «Os sismos são
inevitáveis e imprevisíveis. No
entanto, as suas trágicas con-

sequências, em vidas humanas
e destruição do património, po-
dem ser evitadas». «Quando o

próximo sismo ocorrer, todos

se recordarão do que tiver sido
decidido agora. Portugal pas-
sa por graves dificuldades. De-

sejamos que, apesar disso, as

suas instituições democráticas

possam ser recordadas no fu-
turo sem ressentimento e

amargura, antes com profun-
do respeito, por terem ousado
escolher o caminho seguro».

Em causa está o facto de o decre-

to-lei - anunciado pelo Governo

como a solução para reabilitar a bai-

xo custo milhares de habitações de-

volutas - não prever a obrigatorie-
dade de reforço anti-sísmico, como
acontece nas novas construções.

«É o mesmo que dar caixões
às pessoas para se enterra-
rem», acusa Mário Lopes, profes-



sor do IST e primeiro signatário
da carta ao PR. E acrescenta: «As

pessoas vão comprar casas que
pensam ser seguras porque
têm licenças. É moralmente
inaceitável. É pior dizer às pes-
soas que a legislação não traz
risco do que não dizer nada.
Traz risco por omissão».

O grande problema na capital é

a construção anterior aos anos 60

- precisamente a que hoje preci-
sa de ser reabilitada. «Em 1958,
Portugal foi pioneiro ao apro-
var uma lei para obrigar ao re-

forço das novas construções»,
explica o engenheiro sísmico.

Mas não foi a primeira vez que
houve essa preocupação. Após o

terramoto de 1755, toda a constru-

ção pombalina seguiu regras de

protecção contra esta catástrofe

imprevisível (até hoje, apenas uma
vez os peritos conseguiram prever
um sismo: em 1975, na cidade chi-

nesa de Haicheng). Mas, lembra
Mário Lopes, «essas gerações fo-

ram morrendo e as seguintes
deixaram de ter esse cuidado».

Prejuízos de 200 mil milhões
«O que estamos a fazer é a ali-
mentar o risco sísmico», alerta o

especialista. Para calcular o risco,
tem-se em conta três factores: a pe-

rigosidade (a probabilidade de ha-

ver um sismo), a exposição (se há

pessoas e bens na zona atingida) e a

vulnerabilidade (ou seja, a prepara-
ção). «Não podemos actuar sobre

os dois primeiros factores, mas

podemos e devemos actuar sobre

o último e é isso que esta legisla-
ção não faz», diz Mário Lopes.

Para Luís Guerreiro, também
do IST, esta é, «claramente, uma
oportunidade perdida»: «Ao
contrário do que se diz, fazer
as obras estruturais agora fica
muito mais barato do que fazê-
-las mais tarde, uma vez que
terá de se destruir tudo o que
tiver sido feito entretanto».

«Os acréscimos de custos devi-
dos ao reforço sísmico variam en-
tre os 20 e os 100 euros por metro
quadrado, sendo que o valor dos
bens que se pretende proteger -
os edifícios a reabilitar e o seu re-
cheio - é normalmente de 700 eu-
ros por metro quadrado, ou

mais» - lê-se na missiva enviada a

Cavaco Silva no passado dia 10.

«Se houver um sismo, os pre-
juízos serão tremendos», acres-

centa Luís Guerreiro. Além dos

17 mil a 27 mil mortos previstos
pelo «simulador do LNEC, uma
das melhores ferramentas do
mundo na previsão de danos»,
em poucos segundos ficaria com-

prometido «quase todo o PIB»
do país - especifica, por seu lado,

Rogério Bairrão, investigador
principal do LNEC. «Estamos a
falar de 150 mil milhões a 200
mil milhões de euros», avisa,
lembrando que «muitas das
obras já realizadas em edifícios
antigos (para incluir, por
exemplo, canalizações) destruí-
ram pontos estruturais».

Também João Appleton, respon-
sável pelas obras de reforço anti-
-sísmico do edifício da AR, conside-

ra que esta é uma oportunidade
perdida: «Na Assembleia, reali-
zaram-se as obras porque esta-

vam previstas outras», explica. O

especialista em engenharia de rea-

bilitação questiona também por-
que «não chegou a vir a público
o projecto do deputado António
Proa, do PSD, que previa a medi-

ção da vulnerabilidade sísmica

em edifícios que estivessem pres-
tes a ser intervencionados».
Governo diz que reabilitação
não dispensa 'segurança'
Ao SOL, fonte do gabinete do secre-

tário de Estado do Ordenamento do

Território e Conservação da Natu-

reza, Miguel de Castro Neto, subli-

nhou: «O decreto-lei visa dispen-
sar da aplicação de determinadas
normas técnicas, mas sempre no
estrito cumprimento de dois prin-
cípios essenciais: a salvaguarda
do espaço público e propriedade
privada adjacente e a segurança
de pessoas e bens». A mesma fon-

te acrescenta que está «em fase de

conclusão o Plano Sectorial para
a Prevenção e Redução de Riscos,

que é uma clara evidência de que
o Governo reconhece que o terri-
tório nacional deve estar prepa-
rado para prevenir os riscos e os

perigos de catástrofe.
Cavaco Silva tem 40 dias para

decidir se promulga ou veta o de-

creto-lei em causa.

Ministros alteraram posição
Assunção Cristas, Miguel Macedo e Pedro Mota Soares,

que agora aprovaram em Conselho de Ministros o 'pacote
lowcost para a reabilitação urbana, foram os autores, em
2006, quando eram deputados, de uma resolução da
Assembleia da República de conteúdo diferente. A resolu-

ção, aprovada por unanimidade, recomendava ao então

governo de José Sócrates a adopção de medidas que redu-

zissem o risco sísmico. «Nessa altura, reconheceram os

perigos. Mudaram de ideias, entretanto?», questiona o

engenheiro sísmico Mário Lopes. S.B.


