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A mudança climática em debate na Universidade dos
Açores
Regional
Diario dos Açores
30/03/2005 10:03:10

climaat

Realiza-se no próximo dia 1 de Abril, pelas 15h00, no Anfiteatro I da
Universidade dos Açores, em Ponta Delgada, uma conferência subordinada ao
tema “A Mudança Climática: Quioto e Cenários de Aquecimento Global” .
A conferência, que será proferida pelo Professor Pedro Miranda, é promovida
no âmbito dos trabalhos do Projecto CLIMAAT (INTERREG III-B) em que
participam, para além da Universidade dos Açores, o Observatório do
Ambiente dos Açores, a Universidade de La Laguna, a Universidade de Las
Palmas, o Centro de Geofísica da UL e o Instituto de Meteorologia de
Portugal.
O Professor Pedro Miranda, climatologista do Centro de Geofísica da UL, é
responsável, no âmbito do referido projecto, pela componente da modelação
da previsão do estado do tempo para os arquipélagos atlânticos, sendo
também principal autor dos cenários sobre o futuro climático para Portugal
recentemente estudados pelo projecto SIAM.
A conferência decorre da reunião da equipa CLIMAAT na ilha de S. Miguel,
onde, conjuntamente com os meteorologistas do IM, serão discutidos e
avaliadas os resultados do trabalho desenvolvido, tendo em vista a melhoria
das técnicas de previsão do estado do tempo para os Açores.
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