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Arquitectura do Ramo Grande “é fascinante e mítica”

Cientistas querem trabalhar na Região

Escolas da Terceira aquecem ânimos da Assembleia Regional

Projecções climáticas discutidas em Angra

Chuvas intensas e concentradas no futuro Inverno açoriano
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Previsões recentes dão conta de uma concentração de chuvas nos meses de Inverno nos Açores, o que
poderá provocar deslizamentos de terras, devido a momentos de chuva intensa.
Os Açores serão, no entanto, a região do país com menores alterações climáticas neste século,
confirmou ao DI Filipe Duarte Santos, coordenador do Projecto SIAM, que estuda as alterações
climáticas em Portugal.
A temperatura nos Açores pode subir entre um e dois graus nos próximos 100 anos, prevê um estudo
divulgado e discutido no workshop sobre climatologia, que decorre até amanhã em Angra do Heroísmo.
“Enquanto que em certas regiões interior de Portugal continental os aumentos de temperatura são da
ordem dos cinco graus, para os Açores projecta-se um aumento na ordem de um ou dois graus até ao
final deste século”, explica o investigador.
Os dados foram obtidos no âmbito do projecto SIAM, que se estendeu ao arquipélago.
As simulações foram validadas para a Terceira e confirmadas para São Miguel.
Ainda não foi avaliado que efeitos é que o aumento da temperatura, o aumento das chuvas e a subida
do nível do mar terão nas regiões insulares.
No primeiro relatório, os cientistas efectuaram análises com base numa única projecção de como a
sociedade se desenvolverá e de que forma isso influenciará o lançamento de dióxido de carbono a
partir de chaminés das indústrias e dos escapes dos automóveis.
“Desta vez, utilizámos mais cenários”, diz Filipe Santos, coordenador do projecto.
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