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“Tsunamis, earthquakes, hurricanes, volcanoes and other 
natural disasters now pose a greater global threat than war 
and terrorism. Finding ways of reducing the impact of 
natural disasters is vital.” 
 
UN Disaster Reduction Conference in Kobe - IP/05/51- 
Brussels, 17 January 2005 

Comissão Europeia 



Não há perigos naturais grátis ... 



Um dos subconjuntos dos perigos naturais é formado 

pelas catástrofes, que geram consequências à escala 

global da Terra. São exemplos de catástrofes os 

impactos com objectos extraterrestres de grande 

dimensão, as grandes erupções vulcânicas, as 

pandemias e as secas globais. Estes perigos se bem 

que muito raros têm a capacidade de alterar 

profundamente o equilíbrio da biosfera. 

 

Um outro subconjunto de interesse diz respeito aos 

perigos de desenvolvimento rápido (erupções, 

sismos, inundações, deslizamentos, etc....) por 

oposição aos perigos de desenvolvimento lento 

(secas, pandemias, infestações). Esta divisão tem um 

impacte importante no que diz respeito ao sistema de 

alerta. 

Catástrofes e Desenvolvimento Rápido 



As cheias são à escala da Terra o perigo natural que 

maior fracção da população afecta. Trata-se de um 

perigo que atinge a área do território localizada nas 

proximidades da rede hidrográfica, da linha de costa, 

ou de diques e barragens.  

 

Os sismos e os tsunamis, apesar de afectarem 

apenas as regiões de tectónica activa têm um enorme 

poder destruidor e são tão rápidos que não permitem 

a intervenção dos agentes de protecção civil. 

Catástrofes e Desenvolvimento Rápido 



A Responsabilidade do IPMA 



A Responsabilidade do IPMA 



Rede Europeia de Satélites 



Rede Nacional de Estações Meteo 

http://www.ipma.pt/opencms/pt/produtoseservicos/index.jsp?page=map_dist_locais.xml


Balões Atmosféricos  

http://photonkids.com/wp-content/uploads/2012/01/weather_balloon2.jpg


Rede Nacional de Radares 



Rede Nacional de Radares 



Rede Sismológica Nacional 



Juntando Terra Mar e Ar 



Estações Meteo no Mar  

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=ESURFMAR&source=images&cd=&cad=rja&docid=tLMiGGzjzJU33M&tbnid=3MWhEaoigzVVwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://surfmar.meteo.fr/&ei=vEqTUY_JHqOe0QX85ICQBg&bvm=bv.46471029,d.ZGU&psig=AFQjCNE-VbGJLHQN9724XRW7CMUj_as1sw&ust=1368693808246613
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A importância da modelação numérica 



Fisica > Quimica > Biologia dos processos 
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A batalha da resolução 
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A Mudança Global: Temperatura 



A Mudança Global: Precipitação 
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Public Communication. While the explosion at 
Fukushima Daiich #1 occurred at 15:30 on 
Saturday, the government did not announce the 
explosion until almost 17:30. The 
announcement that there had been no large 
release of radionuclide did not occur until after 
20:30. The public perception, here in Japan, 
was completely, again, that the government and 
TEPCO have not been telling the truth in a 
timely manner. 

Verdade e Serviço Público 



e - cidadania 

1. Nova página web, 
2. Utilização crescente de apps, 
3. Novos mecanismos de alerta precoce, 
4. Novos mecanismos de acompanhamento 

imediato. 



OBRIGADO ! 


