
A1

  
i Online

 	Visitas diárias: 51853

 	País: PT

 	Âmbito: Informação Geral

 	OCS: i Online

 
ID: 61811649

 
11-11-2015

"É relativamente seguro que um tsunami como o de 1755 vai voltar a acontecer"
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José Luís Zêzere, vice-presidente do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, diz que
Lisboa poderá ficar muito maltratada. e Qual é o risco sísmico em Portugal? É maior ou menor em
relação a outras regiões do globo? O risco de sismo em Portugal é moderado, tendo em conta o resto
do mundo. Há sítios onde é mais baixo, tal como no interior da Europa, em países como a França, a
Alemanha ou a Polónia, por exemplo. Pelo contrário, a Turquia é um país bem pior do que o nosso em
termos de actividade sísmica. Mas este risco moderado traz uma má notícia: como o período de
retorno é elevado, ou seja, como não há sismos grandes com muita frequência, as pessoas têm falta
de memória acerca dessas ocorrências. O último sismo que matou pessoas foi em 1909 e não há
ninguém vivo que se lembre. No Japão não há esse problema:todos têm consciência do que é sentir
um sismo. Relacionados Sismos. Vivemos em cima de um barril de pólvora, avisa especialista Onde
estão as falhas tectónicas em Portugal e quais as zonas mais vulneráveis? As falhas que originam os
principais sismos que podem causar danos em Portugal não são no país, mas sim no mar,
principalmente a sudoeste do cabo de S. Vicente. O que não quer dizer que não haja falhas dentro do
Continente com a capacidade de gerar sismos: no vale do Tejo existem e no Algarve também. Mas
não são aquelas que geram os maiores sismos que nos afectam. As zonas mais vulneráveis serão
então todo o Algarve, o litoral do Alentejo e o vale do Tejo, incluindo, obviamente, Lisboa. Quais os
riscos de um tsunami? Os tsunamis mais importantes, com equivalência ao que ocorreu em 1755, têm
praticamente a mesma probabilidade de ocorrência que tem um sismo desses. A probabilidade é
baixa, mas sabemos que os danos vão ser muito elevados. Da mesma forma que digo que a
probabilidade é baixa, também digo que é relativamente seguro que um tsunami com as
características do de 1755 vai voltar a acontecer. E Lisboa, vai desaparecer? Lisboa poderá ficar muito
maltratada, mas não vai desaparecer. Vamos com calma... Os tsunamis não fazem as cidades
desaparecer, arrasam construção de má qualidade, inundam as cidades e as pessoas morrem
afogadas, mas Lisboa continuará. Não desapareceu em 1755 e era muito mais pequena. Mas por cada
dia que passa e que não temos um sismo grande, é um dia que estamos mais próximos de vir a
acontecer. Quais os últimos grandes sismos em Portugal? Um em Benavente, em 1909, onde se
registaram dezenas de vítimas mortais. Depois houve outro em 1969, documentado pelos
sismógrafos, que foi grande mas distante e, por isso, não provocou grandes danos. As pessoas
sentiram-no e eu lembro-me do alvoroço que criou, mas os danos não foram significativos. Estes
foram os dois grandes sismos do século XX. Houve outros mais pequenos, não tão relevantes. Que
medidas tomar em caso de sismo? A principal é tentar não morrer enquanto o sismo decorre, não
fazer nenhum disparate. Isto significa proteger-se e não pensar em mais ninguém. E partir do
princípio de que a nossa família, que é sempre em quem vamos pensar, tem a mesma indicação e vai
proteger a sua vida. A melhor maneira de o fazer é meter-se debaixo de uma mesa. Baixar--se,
proteger a cabeça com as mãos e ficar assim enquanto durar o sismo. Quando terminar, deve sair de
casa e procurar um sítio seguro. Quantos sismos há, em média, por ano em Portugal? Há muitos,
milhares de sismos por dia à escala global. No site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera há
uma boa indicação de todas as ocorrências em território nacional. No último mês estão registados 170
sismos. Mas é o normal, não é uma actividade muito significativa. Destes, três foram sentidos pela
população. É normal que haja sismos, e bom que os haja. Significa que vai havendo uma libertação de
energia. À medida que vão ocorrendo pequenos sismos, quer dizer que a energia vai sendo libertada e
menos fica guardada para um sismo maior. Devemos temer um sismo de grande magnitude para
breve? A questão não deve ser colocada desta forma. O importante é termos muito rigor na
fiscalização da construção anti-sísmica que existe em Portugal e devemos todos preparar-nos para ter
as atitudes correctas quando ocorrer um sismo. A probabilidade é, por definição, a quantificação da
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incerteza. Ninguém sabe quando vai acontecer o próximo sismo, temos é de estar preparados. É
seguro que vão ocorrer sismos e, mais tarde ou mais cedo, deverá ocorrer um maior. Temos de nos
preparar para que as perdas, tanto a nível de pessoas como em termos económicos, sejam reduzidas.
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