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Açores beneficiam do efeito regulador do oceano 

As alterações climáticas não vão ser tão drásticas como no 
continente. Previsões recentes avançam que os Açores vão 
contar com um aumento de temperaturas na casa dos 2º 
graus centígrados, nos próximos 100 anos. O clima pode 
não ter tanta incidência nos Açores, confirmam os dados 
revelados.  
O arquipélago pode registar um aumento de temperatura na ordem dos 2º 
graus centígrados nos próximos 100 anos; a simulação foi realizada no âmbito 
da segunda fase do programa CEAN que canaliza os possíveis cenários de 
impactes das alterações climáticas no planeta. 
Brito de Azevedo, da Universidade dos Açores e coordenador de projecto no 
arquipélago, explica que os Açores são beneficiados pelo efeito regulador do 
oceano. 
O coordenador do projecto no arquipélago realça que os Açores não “são o 
sítio do globo onde as alterações se verificaram de uma forma mais drástica, 
porque beneficiamos do efeito regulador do próprio oceano”. 
“Não deixa alguns fenómenos evoluírem numa tendência tão acelerada como 
nas placas continentais”, sublinha Brito de Azevedo. 
O cientista avisa, no entanto, que o arquipélago pode sofrer consequências 
nesta área sobretudo ao nível das tempestades. 
Os dados revelados pelo programa CEAN mostram que os Açores e a Madeira 
vão registar um aumento substancial inferior do que o continente, onde a 
temperatura pode sofrer um aumento de 3º a 7º graus centígrados. Os 
resultados vão ser todos apresentados na ilha Terceira, no próximo dia 17 de 
Junho, num Workshop promovido pela Universidade dos Açores. 
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