
Prédios
reconstruídos
ignoram
normas
contra
terramotos
ALERTA Peritos acusam Gover-
no de "simplificar" reabilita-
ção urbana sem salvaguardar
a avaliação do risco sísmico
dos edifícios. PAÍS PÁG. 14



Peritos acusam tutela de ignorar
risco sísmico na requalificaçâo
Alerta. Apesar das recomendações de um grupo de trabalho criado para esse efeito, o 'pacote' de incentivo à requalifi-
caçâo aprovado pelo Governo é omisso em matéria de risco sísmico. Especialistas acusam Executivo de arriscar vidas

Metade dos edifícios de Lisboa anteriores às leis

INSEGUROS Portugal foi um dos pioneiros na adoção de

regulamentos sobre construção antissísmica: na se-
quência do terramoto de 1755, o Marquês de Pombal
impôs normas que foram aplicadas à Baixa lisboeta. Mas

estas foram sendo abandonadas. Só em 1958 surgiu o

primeiro regulamento de estruturas que impunha o cál-
culo dos efeitos dos sismos nas construções. Cerca de
metade dos edifícios de Lisboa são anteriores à lei.



PEDRO SOUSA TAVARES

O novo "pacote" de requalificação
urbana aprovado pelo Governo -
que prevê a "simplificação" das exi-

gências narecuperação de edifícios
com mais de 30 anos e poupanças
até aos 40% nos custos - está a ge-
rar indignação entre especialistas
em segurança sísmica dos edifícios.
Precisamente a área em que, avi-
sam, os prédios antigos são menos
fiáveis. O receio é que a "poupança"
com a qual o Governo quer dinami-
zar o sector tenha enormes custos
materiais e humanos.

"Para ter o mesmo número de
mortes de 1755 não é preciso um
sismo igual", avisa Mário Lopes,
professor do Departamento de En-

genharia do Instituto Superior
Técnico (IST) e membro da Socie-
dade Portuguesa de Engenharia
Sísmica. "O número de pessoas na
Área Metropolitana de Lisboa a vi-
ver em casas não construídas a
contar com os sismos é hoje muito
maior do que era nessa época."

Há mais de 50 anos que Portu-
gal tem leis sobre a prevenção sís-

mica na construção. Mas essas leis
não se aplicam à reabilitação de
edifícios anteriores, para os quais
o que existe é uma alínea de um ar-
tigo, com uma recomendação ge-
nérica {ver caixa). Porisso mesmo,
os especialistas ouvidos pelo DN
não entendem que o Governo te-
nha decidido fomentar a requalifi-
cação deixando "omissa" a questão
sísmica. Sobretudo depois de, em
2013, ter sido criado um grupo de
trabalho que deixou bem clara a
necessidade dessas normas.

"Todos os responsáveis por esta
área no Governo, e o próprio pri-
meiro-ministro, foram informados
dessas recomendações", assegura
Mário Lopes, que compara os pré-

dios reabilitados sem estas caute-
las a um "castelo de cartas" com
bom aspeto: "As casas ficam boni-
tas, habitáveis, mas sem seguran-
ça nenhuma", avisa.

"De certa forma, o que acontece

hoje é que ou se aplica simples-
mente a regulamentação sísmica

que foi criada para as construções
novas ou não se aplica nada", con-
corda João Appletton, que duran-
te muitos anos integrou o Labora-
tório Nacional de Engenharia Civil
(LNEC) e, posteriormente, o Con-
selho Superior de Obras Públicas.
"Em muitos casos fazem-se opera-
ções de reabilitação sem sequer
verificar quais as condições de

segurança sísmica do edificado."
O DN questionou o Ministério

do Ambiente e do Ordenamento
do Território, mas não foi possível
ter respostas até fechar esta edição.

Também Eduardo Cansado de
Carvalho, chairman do Comité do

Eurocódigo 8, responsável pelas
recomendações na União Euro-
peia em matéria de regulamenta-
ção sísmica, defende que "deveria
ser clarificada" a "vaga" orientação
sobre esta matéria existente em
Portugal. Desde logo na definição
do que devem ser os níveis míni-
mos de resistência sísmica nos edi-
fícios requalificados: "Pessoalmen-
te, defendo que deveria serpeio
menos 75% daquela exigida em
novas construções. Se no futuro
houver um risco, a perda humana
é maior, porque à reabilitação está

geralmente associada uma popu-
lação maior desse edifício."

MAIORES DESASTRES

60A.C.
> O território de Portugal
Continental está próximo da

fronteira entre as pLacas tectóni-

cas Africana e Euro-asiatica, o

que causou vários sismos de

grande magnitude. Um dos mais

antigos comprovados ocorreu
em 60 a.C, afetou as costas dos

atuais territórios de Portugal e da

Galiza, causando um maremoto.

382 D.C.
> Sentido em todo o atual territó-
rio de Portugal continental, este
sismo teve consequências per-
manentes: três pequenas ilhas

que existiam em frente ao cabo
de São Vicente submergiram.

1356
> Em agosto desse ano, registou-
-se um sismo que causou enor-
mes estragos na cidade de

Lisboa - um aviso para o que viria

ainda a acontecer.

1755
> No dia de Todos-os-Santos,
1 de novembro de 1755, um
sismo de magnitude entre 8,5
e 9,5 ao largo da costa Sul de

Portugal causou elevados danos

no Algarve e devastou Lisboa,
onde entre dez mil e 90 mil pes-
soas morreram devido a derroca-

das, incêndios e um maremoto.
A dimensão da tragédia natural-
até hoje uma das mais graves da

história da humanidade-teve
enormes repercussões sociais e

poLíticas não só em Portugal
como em toda a Europa, tendo in-

fluenciado o pensamento de filó-
sofos iluministas, como Voltaire.

1969
> A 28 de fevereiro, um sismo de

magnitude 7,5 causou pânico e

bastantes estragos. As vítimas
terão ficado pela dezena.


