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Dia 14  

Foram sentidos dois sismos 

pelas populações de Santa 

Cruz da Praia da Vitória, 

Cabo da Praia, Porto 

Martins, São Sebastião e 

Porto Judeu. 

Dia 15 

Foi sentido um sismo pela 

população de Santa Cruz da 

Praia da Vitória. 

Muitos outros sismos não 

foram sentidos pela 

população. 

Dia 17  

Novo sismo foi sentido 

pela população de Santa 

Cruz da Praia da Vitória e 

do Cabo da Praia. 

Dia 20  

Deixaram-se de registar 

sismos na região localizada 

a cerca de 25 km a Sudeste 

da Ilha Terceira 

N001 Crise sísmica a Sudeste da  

Terceira (21/7/2020) 

Na superfície da Terra, os sismos 

manifestam-se através de tremores e, por 

vezes, pelo deslocamento do solo. Quando o 

epicentro de um grande terramoto está 

localizado no fundo do oceano, ele pode 

deslocar água o suficiente para causar um 

tsunami. Os terremotos também podem 

desencadear deslizamentos de terra e, 

ocasionalmente, atividade vulcânica. 

Não se precipite nas conclusões das causas 

de um sismo, quando sentir um. 

Tome precauções e haja de acordo com as 

regras de segurança e procedimentos 

recomendados pela Proteção Civil, em caso 

de sismo. 

Tenha um plano de emergência para si e 

família se vive numa região sísmica como 

é o caso dos Açores. 

A proteção Civil tem panfletos com essas 

regras e procedimentos. 

Os sismos são fenómenos naturais que 

ainda não sabemos como antecipar, mas 

com o auxílio da tecnologia podemos 

prevenir e reduzir a extensão dos danos.  

“ 

” 

A Associação para a Ciência e Desenvolvimento 

dos Açores www.acda.pt gostaria de criar uma 

lista de cidadãos dos Açores e das Ilhas, a quem 

enviaremos questionários curtos semanais cujas 

respostas serão totalmente incógnitas. 

Convidamo-lo a ser um elemento desta lista. Se 

aceitar será incluído na lista e receberá 

semanalmente os nossos questionários cuja analise 

apresentaremos três dias depois do prazo de 

entrega. 

A pertença à lista permite-lhe comentar os 

resultados enviando-nos um email para o jornal 

digital@acda.pt no dia da publicação dos 

resultados. A pertença à lista permite-lhe 

igualmente sugerir à ACDA a elaboração de 

questionários curtos. 

 

Preparação para o Ensino Superior - Do 

secundário para o universitário. 

 

O Curso de Preparação para o Ensino 

Superior é um programa de estudos 

destinado a todos os alunos que 

ingressaram no ensino superior em 2020. 

Tem como objetivo preparar os alunos para 

facilitar a sua integração nos cursos, estudo 

alojamento, transportes, alimentação e 

atividades extracurriculares nas 

universidades, institutos e cidades onde 

irão estudar. 

https://3bdae76f-21af-4a3f-a86e-

bf2123187ce0.filesusr.com/ugd/26d817_90

4fd85a2ef242f8a262cc2cff740618.pdf 

O Curso de Preparação para o Ensino 

Superior tem uma carga horária total de 15 

horas por módulo letivos de 3 horas letivas, 

distribuídas por 5 dias, das 17H00 às 

20H00. 

O Curso funciona no TERINOV, Terra Chã, 

Ilha Terceira, de 27 a 31 de julho. 

O número mínimo de estudantes que 

suportam o funcionamento do curso é 12. 

O número máximo de inscrições é 24 

As inscrições decorrem até 24 de julho, 

mas encerrarão quando houver 24 inscritos. 

Como posso inscrever-me 

Ficha de inscrição com idade, género; 

Cursos a que vai concorrer e cidades onde 

são ministrados; 

Resumo de 300 palavras com a motivação 

para fazer um curso superior; 

Documento de identificação pessoal - 

cartão de cidadão, passaporte ou de outro 

documento legalmente equivalente 

Tutorias 

Os estudantes que finalizam o Curso de 

Preparação para o Ensino Superior podem 

integrar regimes de tutoria que prestam 

apoio e orientação académica e monitoriza 

o desempenho e os resultados obtidos 

pelos estudantes. 

As nossas 
próximas 
atividades 

Inquirimos 
Quanto desconfortável é 
para si um sismo?  

Das respostas percebemos que apenas 11% ficam 
extremamente desconfortáveis com sismos, 30% têm 
algum desconforto, 36% importam-se pouco e 23% 
não se importam nada. Em suma, não há qualquer 
problema em anunciar a ocorrência de sismos como 
se anuncia a ocorrência de chuva e fará sentido numa 
região sísmica dar este anúncio curto e diário nas 
notícias. 

 

Canada  de  Bel ém 

TERINOV -  Parque  de Ci ênc i a e  Tecno logi a da  I l ha  Terce i ra  -  Sala  B4 

9700-702  Ter ra Chã ,  Angra  do  Hero ísmo  

O risco sísmico  
está sempre presente  

Desde o dia 14 de Julho de 2020 que houve 

manifestações sísmicas cuja região 

epicentral se localizava a Sudeste da ilha 

Terceira. 

A crise sísmica aparenta  ter terminado no 

dia 20 de Julho de 2020. 

 

A segunda pergunta que fizemos foi se já tinham 
sentido um sismo e com que intensidade. 4% nunca 
sentiram um sismo, 60% sentiram sismos mas sem 
estragos materiais, 11% sentiram sismos com 
estragos materiais e 25% sentiram sismos com vítimas 
mortais, provavelmente aqueles que estavam por aqui 
no sismo de 1980. 

 

 

O interessante é que cruzando as duas respostas 
percebemos que quem já sentiu um sismo com vítimas 
mortais fica apenas um pouco desconfortável com a 
notícias de sismos enquanto que aqueles que já 
experimentaram sismos com estragos materiais 
sentem-se extremamente desconfortáveis com 
notícias dessas. 

 

 

 

Perguntámos aos psicólogos sociais se este fenómeno 
é comum e disseram-nos que se chamava 
"naturalização do risco" que acontece em zonas de 
risco (zonas de guerra, de terror ou de crime) em que 
as pessoas tendem a relativizar o risco porque 
ninguém consegue viver sempre assustado. 
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