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Regiões insulares no estudo do clima

Angra sem barracas até ao final de 2005

Banda da Força Aérea actua na Ilha Terceira

Europeias geram debate entre PS e PSD

Especialistas debatem tema em Angra
Regiões insulares no estudo do clima
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As regiões insulares dispõem de excelentes condições para a realização de estudos sobre o clima e meteorologia mas a
tendência é concentrar as estruturas de investigação científica e de monitorização nas zonas continentais.
Essa e outras questões vão ser debatidas a partir de amanhã, em Angra do Heroísmo, no âmbito do workshop “Clima e
Meteorologia dos Arquipélagos Atlânticos - Mudanças Globais do Clima”, que se realiza no âmbito de um projecto que está a
ser desenvolvido com apoio da iniciativa comunitária INTERREG III- B.
O projecto CLIMAAT - Clima e Meteorologia dos Arquipélagos Atlânticos, tem como objectivo a cooperação científica entre as
regiões insulares atlânticas.
No âmbito das actividades do CLIMAAT será efectuada a recolha e compilação de informação climática e tratamento de dados
para posterior divulgação pública para fins aplicados.
Eduardo Brito de Azevedo, coordenador do programa CLIMAAT, disse ontem que o workshop vai permitir a realização de um
debate sobre a importância das regiões insulares atlânticas nessa área.
De acordo com Eduardo Brito de Azevedo, os Açores foram perdendo importância nessas áreas nas últimas décadas, apesar de
o arquipélago ter sido pioneiro em Portugal na observação meteorológica graças a personalidades como Afonso Chaves e o
tenente- coronel José Agostinho, que desenvolveram a sua actividade nessa área nos séculos XIX e XX.
DEBATE EM ANGRA
No workshop que decorre até sábado, participam especialistas nacionais e estrangeiros como Paul Epstein, Richard Epstaien,
António Betâmio de Almeida, Filipe Duarte Santos, Pedro Miranda, Ricardo Trigo, Fátima Espírito Santo, Luís Santos Pereira,
para além de investigadores das regiões insulares como Eduardo Brito Azevedo, Mário Alves, Amália Yanes Luque, Anabela
Simões, Pedro Dorta Antequera, Maria Dolores Caballero, Fernanda Carvalho, Diamantino Henriques, Filipe Barata, Paulo
Fialho, Maria Vitória Marzol e Carmen Romero Ruiz.
Durante os trabalhos do workshop vão ser também debatidos aspectos relacionados com as mudanças globais no clima tendo
por base o trabalho desenvolvido no âmbito do SIAM, um programa criado com o objectivo de estudar as mudanças climática
em Portugal.
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