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Catástrofes Parlamento aprovou resolução em 2010, por unanimidade, com recomendações para minorar riscos, mas nada foi feito
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? Em 2010, a Assembleia da Re-
pública recomendou ao Governo

que adotasse medidas para redu-
zir os riscos sísmicos, poucos me-
ses depois de um sismo com in-
tensidade de 6,0 - o maior dos úl-
timos anos, com epicentro em Si-
nes - ter abalado o país. Do paco-
te faziam parte recomendações
como obrigar as câmaras a faze-
rem cartas de risco ou a elabora-
ção de um plano nacional de re-
dução de riscos em edifícios do
Estado, de escolas a hospitais.

Oito anos depois, a resolução -
aprovada por unanimidade - nun-
ca saiu do papel, apesar de os es-
pecialistas alertarem para a possi-
bilidade de o país enfrentar um
grande sismo. Só nos últimos 12

anos, registaram-se mais de 18 mil
sismos , dos quais 173 tiveram in-
tensidade suficiente para serem
sentidos [ver texto em baixo].

"As recomendações resultaram
de um trabalho que envolveu es-

pecialistas de muitas áreas", re-
corda o professor do Instituto Su-

perior Técnico e engenheiro sís-
mico Mário Lopes, acrescentando
que o documento teve até o aval
do Laboratório Nacional de Enge-
nharia Civil (LNEC), que conside-
rou a resolução "tecnicamente
exequível". João Appleton, enge-

nheiro civil e coordenador do
LNEC, confirma que a resolução
não saiu do papel. "Ficou simples-
mente na gaveta", resume.

Reabilitação urbana sem regras
O documento previa a adoção de
nove grandes medidas para redu-

zir os riscos sísmicos. As câmaras,
por exemplo, teriam de elaborar
cartas de risco que identificassem
as zonas mais vulneráveis à ação
sísmica em cada concelho, deven-
do depois "orientar" as novas
construções em função desses
riscos. Por outro lado, todos os
edifícios públicos seriam estuda-
dos e alvo de obras para se torna-
rem mais resistentes. Seria ainda
criado um plano nacional que in-
cluísse zonas históricas, monu-
mentos, escolas, hospitais e in-
fraestruturas de transportes,
energia, água e telecomunicações
a proteger. Outra das medidas a

implementar passaria por refor-
çar o "controlo da segurança" na
construção de edifícios novos. E

ensinar as populações a lidar com
um grande sismo. Já a investiga-
ção na área da sismologia iria ser
apoiada e seria criado um grupo
de trabalho, "com caráter de
emergência". Por último, passaria
a ser obrigatória a adoção de es-
truturas antissísmicas em obras
de reabilitação urbana.

Portugal tem risco "elevado"
Sobre a reabilitação urbana, João

Appleton recorda que a legislação
continua a não obrigar que edifí-
cios remodelados sejam antissís-
micos. "Está a haver um boom de
reabilitação nas principais cida-
des e estamos a construir baralhos
de cartas de forma negligente",
acrescenta Mário Lopes, que avi-
sa que o risco de haver um gran-
de sismo em Portugal é elevado:
"Há razões para estarmos preocu-
pados, como sempre houve. As fa-
lhas sísmicas existem e os sismos
são fenómenos que simplesmen-
te não se conseguem prever".

Fernando Carrilho, especialista
do Instituto Português do Mar e da
Atmosfera, reconhece o risco. "São

fenómenos difíceis de prever no
tempo, mas previsíveis nos locais
onde vão suceder", explica. E, em
Portugal, a "perigosidade sísmica
está caracterizada e é elevada", es-
pecialmente nas zonas de Lisboa e

Tejo (faixa entre Entroncamento e

Setúbal) e na costa do Algarve. Ou
seja, vai haver grande um sismo,
só não se sabe quando. •
Portugal, recordam
especialistas, tem
"perigosidade
sísmica elevada"



18 mil tremores
de terra em 12 anos

BALANÇO Entre janeiro de 2006 e
até ao final do último mês, Portu-
gal registou 18 071 sismos. Mas, se-
gundo o Instituto Português do
Mar e da Atmosfera (IPMA), só 173
foram sentidos. E, no último ano e
meio, houve 1090, dos quais 19 fo-
ram percetíveis. De acordo com

documentos que o IPMA enviou
ao IN, o maior sismo dos últimos
anos registou-se a 17 de dezembro
de 2009, com epicentro em Sines
e uma intensidade de 6,0 na esca-
la de Richter. Bastante mais inten-
so do que o recente sismo em Ar-
raiolos, a 15 de janeiro, com 4,9 e

que, segundo as contas do IN, foi o
sétimo mais intenso dos últimos
12 anos [ver infografia].

Fernando Carrilho, especialista

do IPMA, admite que, nas últimas
semanas, tem havido "alguma in-
tensidade sísmica" no Alentejo:
em janeiro, a zona de Arraio los re-
gistou 18 sismos num raio de 30
quilómetros. Mas o especialista
explica que "não há razões para
alarme", até porque o Alentejo
tem, historicamente, registo de
atividade. Fernando Carrilho ex-
plica ainda que os tremores de

terra são fenómenos impossíveis
de prever. "Há quem defenda que
estes pequenos sismos indiciam
que não vai haver um grande sis-
mo em breve, porque está a haver
dissipação de energia, e também
há quem diga que podem indiciar
que um grande sismo está para
chegar. Mas nem um grupo nem

outro tem razão", garante o espe-
cialista. "Não é possível, na sismo-
logia, prever o que vai acontecer,
ainda que saibamos que Portugal
é uma zona de risco", remata.

Lopes também desdramatiza as
ocorrências do último mês. "Há
razões para estarmos preocupa-
dos, como havia no ano passado
ou há dez anos", defende.

As duas zonas mais problemá-
ticas do país são o mar ao largo do
Algarve, onde os estudos pre-
vêem que possa haver um sismo
com intensidade entre 8,5 a 9,0
na escala de Richter; e Lisboa e o

Tejo, onde poderá haver um tre-
mor de terra de 7,0. "Se aconte-
cesse, Lisboa seria destruída",
avisa Mário Lopes. r.r.


