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 “A TERRA TREME” NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2016 

 

 

 

No próximo dia 13 de outubro, pelas 10h13, a “Terra vai tremer”.  

O Serviço Municipal de Proteção Civil juntamente com o Agrupamento de Escolas de Vagos, 
Colégio de Calvão e EPADRV irão participar neste exercício nacional, promovido pela Autori-
dade Nacional de Proteção Civil. 

“A Terra Treme” é um exercício com a duração de apenas 1 minuto, que procura chamar a 
atenção para o risco sísmico e para a importância de comportamentos simples que os cida-
dãos devem adotar em caso de sismo, mas que podem salvar vidas, isto com apenas 3 gestos 
simples de proteção: 

BAIXAR: baixe-se sobre os joelhos, esta posição evita que possa cair durante o sismo, mas 
permite mover-se; 
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PROTEGER: proteja a cabeça e o pescoço com os braços e as mãos e procure abrigar-se, co-
loque-se se possível debaixo da secretária ou uma mesa resistente, e segure-se a ela firme-
mente; 

AGUARDAR: aguarde até a terra parar de tremer. 

O exercício enquadra-se ainda no Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, que se 
assinala a 13 de outubro, e tem este ano como tema escolhido: “Live to Tell” – mais informa-
ção disponível em http://www.unisdr.org/2016/iddr/. 

A campanha de sensibilização deste ano vai ao encontro das metas definidas no Quadro de 
Sendai: diminuir as mortes, destruição e deslocamento das populações por causas devidas a 
desastres naturais. 

Aproveite a ocasião para relembrar os procedimentos que deve adotar antes, durante e de-
pois de um sismo, a começar pela sua casa e a sua família. 

Mais informações em http://www.aterratreme.pt/. 

 

 


