
RISCO SÍSMICO

SÓ ISTAMBUL,

NA TURQUIA, ESTÁ

EM PIOR SITUAÇÃO

DO QUE LISBOA

Risco elevado é agravado por
falta de fiscalização na cons-
trução. Amanhã realiza-se
um exercício para lembrar à

população o que fazer. pág. 13



Lisboa é a segunda
cidade europeia com
o maior risco sísmico

Alerta. O "risco elevado" é agravado pela "falta de prevenção e de fisca-

lização da construção". Amanhã a terra treme num exercício nacional

RUTE COELHO

Há 250 anos que Lisboa não sofre
um terramoto. "Não conseguimos
prever quando será o próximo, mas
quando vier será muito forte", esti-
ma o engenheiro sísmico Mário
Lopes, professor no departamento
de Engenharia Civil do Instituto

Superior Técnico. "Istambul, na
Turquia, é a única cidade europeia
pior do que Lisboa a nível de risco
sísmico elevado, por causa do im-
pacto: tem 12 milhões de habitan-
tes e uma construção má, pior do

que a que existe na capital portu-
guesa." Em Portugal, o risco agra-

va-se também pela "falta de pre-
venção e de fiscalização da cons-
trução e da reabilitação de edifícios

que não inclui o reforço sísmico
das casas, que está previsto num
regulamento de 1958", considera o

perito. Da mesma opinião éAlfre-



do Campos Costa, chefe do Núcleo
de Engenharia Sísmica e Dinâmica
de Estruturas do Laboratório Na-
cional de Engenharia Civil (LNEC):
"Temos um parque de edifícios
velhos e desocupados em Lisboa e

Setúbal e algumas dessas casas es-
tão a ser reabilitadas. Ou seja, estão
a pôr pessoas a viver nessas casas,
o que é aumentar o risco."

Para sensibilizar a população e

lembrar a forma como se deve rea-
gir em caso de abalo sísmico, aAu-
toridade Nacional de Proteção Ci-
vil (ANPC) realiza amanhã, às 10. 13

e durante um minuto, o exercício
nacionalATerra Treme (www.ater-
ratreme.pt) , a assinalar o Dia Inter-
nacional para a Redução de Catás-
trofes. Se na Turquia um sismo for-
te pode causar cem mil mortes, em
Portugal as previsões apontam para
20 mil ou 30 mil mortes, o que seria

trágico, refere Mário Lopes. Já o co-
lega Alfredo Campos Costa fala do

"impacto económico brutal que te-
ria, de 30% a 40 % do produto inter-
no bruto". O responsável do LNEC
lembra a condição "peculiar" do
país porque "não temos uma sismi-
cidade elevada, mas o risco é alto
pela exposição e vulnerabilidade.
Enquanto em Itália a sismicidade se
concentra nas cadeias montanho-
sas, em Portugal é em zonas densa-
mente povoadas, como Lisboa e
Vale do Tejo e Algarve".

O maior trabalho a fazer está na
prevenção, porque os planos de
emergência municipais são para
ser aplicados depois da tragédia,
como lembra o professor Mário
Lopes. "A reabilitação em Portugal
é inadmissível. Os edifícios antigos
foram construídos em épocas em
que não se respeitava a resistência
sísmica, mas as obras que os reabi-
litam escondem esse problema e
não o resolvem. Melhoram as con-
dições de habitabilidade e confor-
to mas não a segurança. No curto
prazo sabe bem porque é mais ba-
rato fazer as obras sem reforço sís-

mico. E todos os governos têm ali-
nhado nisto sem consciência."
"Lisboa sentada em epicentros"
Em geral, "o risco sísmico de Portu-
gal é elevado" por causa da proxi-
midade com falhas sísmicas, so-
bretudo com a que separa a Euro-

pa de África, a sudoeste de Sagres,
no Algarve, região onde o impacto
de um tremor de terra só será me-
nor do que na capital por haver
muito menos densidade popula-
cional, refere o engenheiro sísmico
Mário Lopes. Já Lisboa "está senta-
da em cima de epicentros". A região
do Vale do Tejo, Vila Franca de Xira
até Santarém "é uma zona de fa-
lhas que estão no próprio leito do
Tejo e são as piores que existem no
continente português". Significa
isto, dada a área geográfica em cau-
sa, que "um sismo de magnitude 7
muito perto de Lisboa pode ser
pior do que o de 1755, cujamagni-
tude foi estimada entre 8.5 e 9

(numa escala de 0 a 10) ".

Baixar, proteger e aguardar
O exercício nacional que se realiza
amanhã envolve as autarquias de
Lisboa, Porto, Coimbra e Faro e vá-
rias escolas. Durante um minuto,
as pessoas que se inscreveram para
participar irão executar os três ges-
tos que salvam vidas: baixar, prote-
ger e aguardar. "Baixamo-nos para
diminuir o centro de gravidade e ir-
mos mais rapidamente para o sítio
onde nos devemos abrigar e prote-
ger. Depois ficamos de cócoras
para nos protegermos, num sítio
seguro, por baixo de uma mesa ou
na ombreira de uma porta. E de-
pois aguardamos, durante um mi-
nuto, o tempo daação sísmica, e
podemos contar em voz alta até
50", explicou ao DN Jorge Dias, che-
fe da divisão de Comunicação e

Sensibilização da Proteção Civil.

30000

> previsão de mortes
Um forte sismo na região de Lisboa

poderá provocar 20 a 30 míL mortos,
segundo previsões referidas por Mário

Lopes, do Instituto Superior Técnico.

IQI3
> hora do exercício
Lida ao contrário, a hora em que se
realiza o exercício representa 13 de
outubro (mês 10), Dia Internacional,

para a Redução das Catástrofes.

FACTOS

INSCRITOS EM 5 ANOS
> O número de adesões ao exer-
cício da ANPC tem vindo a

subir: em 2013, foram 100 000
os inscritos, em 2015 houve
270 miL e em 2016 foram 370
mil. "Gostávamos de chegar a

5% da população, ou seja, 500
miL pessoas", disse Jorge Dias.
Foi criada a hashtag #aterratre-
me para perceber o buzz gera-
do nas redes sociais com o

exercício.

PARTICIPANTES
> No distrito do Porto o exercí-
cio pode ser seguido na Câmara
de Gondomar. Em Coimbra,
no agrupamento de escolas

Marquês de Marialva, em
Cantanhede. Em Lisboa, no

agrupamento de escoLas D.

Maria 11. Em Faro, será no agru-
pamento de escoLas Professor
Paula Nogueira (OLhão).

CONSELHOS
> No site A Terra Treme pode
encontrar os conselhos à popu-
Lação, como abrigar-se debaixo
de uma mesa ou afastar-se de

janelas e espelhos.


