PROGRAMA DE ACÇÃO DA LISTA

1. PREAMBULO
A grande aspiração da maioria dos associados da APMG é a defesa da Meteorologia e
Geofísica em Portugal, em particular na defesa das suas componentes essenciais tal como é
possível verificar na numerosa documentação internacional reconhecida (por exemplo, OMM
na Meteorologia e EGU na Geofísica).
Cita-se aqui o IPMA pela responsabilidade acrescida, quer na área da Meteorologia, quer
nalgumas áreas de Geofísica como a Sismologia. Assim, o IPMA tem a obrigação de
assegurar resposta técnica aos desafios que ao longo do tempo vão surgindo, apresentando
qualidade operacional, investigação e desenvolvimento coerente, assumindo todas as
responsabilidades e capacidade de gestão necessárias a uma definição de prioridades, clara e
atempada, de forma a garantir a existência da Meteorologia e da Geofísica, tal como foi ao
longo do tempo reconhecida nacional e internacionalmente, mas sendo também capaz de
evoluir, apresentando uma estratégia coerente. Estes sistemas Meteorológicos e Geofísicos
não podem ser desligados da grande visibilidade associada às suas áreas operacionais.
As Universidades têm outras atribuições, não podendo separar-se das suas áreas prioritárias:
formação, investigação e desenvolvimento. Tendo maior autonomia devem também
contribuir para uma maior responsabilização na adequação das diversas áreas em que
investem.
Note-se o papel que cabe aos diversos utilizadores. Têm de ser capazes de entender
tecnicamente o que lhes é fornecido, adaptando ao seu problema.
A articulação entre as diversas instituições no país deve ser posta em prática de modo a
beneficiar todas as instituições de forma integrada.
Refere-se a importância das relações com outras áreas afins, tais como a Oceanografia, a
Geologia Marinha, a Geodesia, a Hidrologia, a Engenharia Sísmica (entre outras).
A APMG disponibiliza-se, como usualmente, para apoiar todas as iniciativas que possam
promover um diálogo aberto com todas as instituições que queiram discutir e articular
iniciativas neste sentido, na tentativa de chegar a conclusões que possam, de facto, ser
factores de união e solução de todos os problemas identificados e que defendam e promovam
as actividades da Meteorologia e da Geofísica.
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2. INTRODUÇÃO
A Lista candidata aos Órgãos Sociais da Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofísica
(APMG) para o triénio 2019/2021 pretende garantir a continuidade do seu bom
funcionamento, propondo-se a desenvolver e apoiar iniciativas de acordo com os seus
objectivos que a divulguem e prestigiem Assim, compromete-se nas linhas de acção que se
seguem.

3. LINHAS DE ACÇÃO NO ÂMBITO DE RESPONSABILIDADES
ESTATUTÁRIAS


Preservar a unidade da APMG e garantir a prossecução dos seus objectivos e o
cumprimento dos seus estatutos;



Promover, divulgar e intervir na defesa dos valores éticos e deontológicos próprios das
actividades científicas, profissionais e docentes nas áreas da meteorologia e da geofísica;



Prosseguir e intensificar a colaboração institucional com entidades com actividade em
Meteorologia, Geofísica, prevenção contra as catástrofes naturais e em áreas afins,
designadamente, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),
Universidades e Força Aérea;



Manter e reforçar a participação na Sociedade Europeia de Meteorologia (EMS) e nos
seus órgãos e comissões específicas, no Fórum Internacional de Sociedades
Meteorológicas (IFMS) e na Federação Latino-Americana e Ibérica de Sociedades de
Meteorologia (FLISMET);



Prosseguir e desenvolver o relacionamento com entidades congéneres, designadamente a
Associação Meteorológica Espanhola (AME);



Promover o convívio e a colaboração entre meteorologistas, geofísicos e interessados
nestas áreas, associados ou não.



Continuar, sempre que considerado oportuno e de interesse geral, a promover a discussão
e transmitir opinião sobre assuntos da especialidade, se possível recorrendo à
comunicação social.

4. LINHAS DE ACÇÃO ESPECÍFICAS QUE ASSEGURAM A
CONTINUIDADE DE ACTIVIDADES


Prosseguir com a organização dos Simpósios de Meteorologia e Geofísica – Encontros
Luso-Espanhóis de Meteorologia, em colaboração com a AME, procurando dar-lhes mais
visibilidade nacional e internacional. A continuidade da oferta de exemplares das revistas,
incluindo em particular alguns números anteriores e disponíveis a distribuir por
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bibliotecas em Universidades ou qualquer outra organização interessada é importante e
constitui um meio de promoção eficiente da APMG.


Promover a organização e realização de colóquios científicos e técnicos, bem como outras
actividades de divulgação da meteorologia e da geofísica;



Promover encontros sobre áreas específicas consideradas de interesse pela APMG, por
iniciativa própria ou integrados noutras iniciativas;



Assegurar o funcionamento do portal WEB da Associação, tendo em vista melhorar os
serviços prestados, garantindo, por esta via, a comunicação e a interacção com e entre os
associados, bem como, com a comunidade científica e os cidadãos, para que o portal
continue a constituir uma plataforma de informação, divulgação, interacção e formação.

5. LINHAS DE ACÇÃO ESPECÍFICAS PARA O TRIÉNIO 2019/2021


Promover a discussão entre os associados, sobre o impacto que as alterações resultantes
da transformação do IM para IPMA tiveram e ainda têm na Meteorologia e na área da
Geofísica da sua responsabilidade, bem como nas oportunidades que se poderão
desenvolver face a essa transformação. Alargar esta discussão a outros elementos
provenientes de instituições diferentes do IPMA para estudar e verificar a forma como a
APMG se deverá adaptar a novas realidades e alargar colaborações.



Ainda que se possa considerar como difícil, não deverá ser descurada a intenção de vir a
concretizar a publicação de uma revista periódica, em parceria com outras associações
congéneres de entre os quais se salienta a AME em Espanha.



Tentar dar continuidade à publicação da Newsletter da APMG, que teve início no anterior
mandato e que se pensa ser uma excelente iniciativa. Trata-se de um veículo de
divulgação privilegiado das actividades desenvolvidas pela APMG e seria muito bom
incrementar a sua disseminação através dos canais mais adequados (página web, redes
sociais etc.).



Promover uma campanha promocional de angariação de novos associados. Torna-se
igualmente importante o reconhecimento por parte dos associados da utilidade da
APMG. Torna-se para isso necessário salientar os eventos já realizados sobre a
importância dos serviços de meteorologia e de geofísica, organização de colóquios,
divulgação de trabalhos, etc.



Dar continuidade aos colóquios organizados pela APMG. De entre os variados temas que
podem ser integrados nestes colóquios, pretende-se organizar um ciclo de sessões sobre
"Sistemas de Alerta, Previsão, Prevenção e Verificação". Incluiria cheias/inundações,
agitação marítima, poluição/mobilidade, saúde (ondas de frio/calor), sismos, tsunamis,
etc. Poderão ser convidados especialistas nas diferentes áreas.
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