APMG
Associação Portuguesa de Meteorologia
e Geofísica
RELATÓRIO E CONTAS REFERENTES A 2018
1. Movimento de associados e cobrança de quotas
No decurso do ano procedeu-se à regularização de 5 quotas em atraso. Registou-se uma
desistência. O número total de associados a 31 de dezembro de 2018 era de 114.
2. Assembleia Geral da APMG
A Assembleia Geral ordinária da APMG teve lugar no anfiteatro do Instituto Português do Mar e
da Atmosfera (IPMA) no dia 21 de fevereiro de 2018, conforme convocatória de 30 de janeiro.
Foi a seguinte a ordem de trabalhos, aprovada por unanimidade no início da Assembleia:
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Leitura e aprovação da ata da sessão anterior da Assembleia Geral;
Informações;
Apresentação, discussão e aprovação do Relatório e Contas referente a 2017;
Apresentação, discussão e aprovação do Plano de Atividades para 2018;
Outros assuntos.

3. Relações com outras entidades
3.1 Associação Meteorológica Espanhola (AME)
XXXV Jornadas Científicas da Associação Meteorológica Espanhola e 19º
Encontro Luso-Espanhol de Meteorologia, 5-7 março 2018
Realizaram-se em Léon, Espanha, nos dias 5 a 7 de março de 2018, as XXXV Jornadas
de Meteorologia e o 19º Encontro Luso-Espanhol de Meteorologia, organizados pela
Associação de Meteorologia Espanhola (AME). Participaram nestas jornadas e no
encontro Luso-Espanhol, como representantes da APMG, Lourdes Bugalho, Vicepresidente, e Jorge Marques, Tesoureiro. Para além de ter estado na mesa de abertura
destas Jornadas, Lourdes Bugalho participou ainda na mesa de debate com o tema
“Predicción de Tiempo y Clima orientada a impactos”. Os trabalhos foram muito
participados e com elevado nível científico, tendo havido participação muito ativa dos
profissionais da Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) e de Universidades de
Espanha.
3.2 European Meteorological Society (EMS)
Foram estabelecidos contactos com a EMS, tendo sido publicadas notícias sobre as
atividades da APMG, nomeadamente sobre a participação no 19º Encontro LusoEspanhol de Meteorologia que se realizou em Léon, Espanha.
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20ª Assembleia Geral da European Meteorological Society
Budapeste, 2-09-2018
A APMG esteve representada pelo seu presidente na 20ª Assembleia Geral da
European Meteorological Society que se realizou em Budapeste, em 2 de setembro de
2018. Esta assembleia contou com 28 participantes e decorreu na universidade
Corvinus. Durante o decorrer dos trabalhos foram trocadas impressões sobre a
acreditação dos profissionais de meteorologia, tendo sido realçada a recente
experiência que consistiu na realização de um Webminar empreendido pelo
International Forum of Meteorological Societies (IFMS).
A Assembleia Geral de representantes das associações/sociedades membros é o órgão
principal da EMS. Reúne pelo menos uma vez por ano, decide sobre questões
constitucionais e financeiras e analisa os relatórios do Conselho, do Secretário e do
Tesoureiro, aprovando-os após discussão e eventuais alterações. Dez membros
constituem o quórum para a realização da Assembleia.
O relatório da 20ª Sessão pode ser consultado em:
https://www.emetsoc.org/about-ems/general-assembly/
Encontro Anual da EMS (Conferência Europeia de Meteorologia Aplicada e
Climatologia 2018) – Budapeste, 3-7 setembro de 2018
O presidente da APMG participou no Encontro Anual da EMS (“EMS ANNUAL
MEETING 2018” - European Conference for Applied Meteorology and Climatology –
Weather and Climate: global change and local hazards), que decorreu de 3 a 7 de
setembro de 2018, na universidade Corvinus, em Budapeste, Hungria.
O Encontro contou com a participação de 732 participantes de 50 países e constou
essencialmente de apresentações de trabalhos, várias sessões de posters,
demonstrações de equipamentos e estações de trabalho na área da meteorologia.
Na manhã de 5 de setembro decorreu uma sessão patrocinada pelas ECOMET e
PRIMET sobre a “Global Weather Enterprise – GWE”, na qual se realçou o papel de
empresas privadas na área da meteorologia.

3.3 Fórum Internacional de Sociedades Meteorológicas (IFMS)
A APMG manteve contactos com o International Forum of Meteorological Societies
(IFMS), tendo sido representada pelo seu presidente no Fifth Global meeting (IFMS
GM5), que decorreu em Budapeste, na sede do Serviço Meteorológico Húngaro, em 5 e
6 de setembro de 2018, em paralelo com a Conferência Anual da EMS. Participaram
nesta reunião representantes da maioria dos 37 membros do IFMS, incluindo
representantes da EMS, Federação Latino-americana e Ibérica de Sociedades de
Meteorologia (FLISMET), OMM e PRIMET. Alguns dos representantes das
associações/sociedades, entre os quais o representante da APMG, fizeram
apresentações sobre as atividades das respetivas organizações.
A realização do “Webinar on Accreditation/Certification in Meteorology”, em julho de
2018, com a colaboração da Royal Meteorological Society (RMS) e da American
Meteorological Society (AMS), foi positivamente comentada por vários delegados, tendo
sido chamada a atenção que o seu conteúdo se encontra disponível no Website do
IFMS:
https://ifms.org/index.cfm/icfms/?Keywords=webminar&display=search&newSearch=true
&noCache=1
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3.4 Comissão Nacional de Coordenação de Combate à Desertificação (CNCCD)
A APMG, como entidade do Sistema Cientifico e Tecnológico Nacional (SCTN), esteve
representada na única reunião desta comissão em 2018, pela Secretária-Geral Sílvia
Antunes. A reunião teve lugar no Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento
Rural, Terreiro do Paço, em Lisboa. Entre outros assuntos menos relevantes, foram
submetidas a votação 3 propostas apresentadas para atribuição/localização do
Observatório Nacional de Desertificação, apresentadas pela Comunidade Intermunicipal
do Algarve, Câmara Municipal de Bragança e pela Profª Maria João Roxo na qualidade
de coordenadora do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Esta última proposta,
não tendo sido apresentada previamente à APMG, foi motivo de reparo durante a
reunião por parte da representante da APMG.
Entretanto, numa declaração surpresa, o Eng. Lúcio Pires do Rosário, do Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Ponto Focal Nacional da Convenção
das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD), em conjunto com o
Presidente do ICNF, divulgaram que, afinal, por decisão governamental, será o próprio
ICNF a “albergar” o Observatório.
3.5 Federação Latino-americana e Ibérica de Sociedades de Meteorologia
(FLISMET)
Durante 2018 continuaram os contactos com a FLISMET, não tendo havido, no entanto,
quaisquer atividades conjuntas .
3.6 Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNDS)
O Presidente da APMG e a Vice-Presidente Lourdes Bugalho, estiveram presentes em
Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, em 27 de abril de 2018, numa conferência
do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS) com o
tema “Políticas Públicas de Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável em Portugal:
passado, presente e futuro – 1998-2018 - o papel do CNADS”.
A conferência, integrada nas comemorações do vigésimo aniversário deste Conselho,
consistiu essencialmente em dois painéis: Painel I – “1998-2018 – 20 anos do Conselho
Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável” e Painel II – “O Futuro –
Missão dos Conselhos Nacionais do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável”.
Mais informação sobre o CNADS pode ser obtida em http://www.cnads.pt
3.7 Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT)
O Presidente e o Tesoureiro da APMG, pondo em prática uma política de abertura em
relação a outras instituições, deslocaram-se ao Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território (IGOT), onde entregaram exemplares de publicações com os
trabalhos apresentados nos simpósios da APMG, e a publicação “Histórias da
Meteorologia antes do Século XX”, de autoria do Dr. Mário Calado.
Os representantes da APMG, guiados pelo Professor António Lopes, tiveram a
oportunidade de visitar as instalações.
3.8 Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica (SPES)
A Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica (SPES) e a APMG estabeleceram
conversações com o intuito de levar a cabo ações para chamar a atenção sobre o risco
sísmico em Portugal. Entre outros eventos, está a ser preparada a realização de uma
cerimónia evocativa do sismo de 28 de fevereiro de 1969, aquando do seu
quinquagésimo aniversário, na fortaleza de Sagres, local do território nacional mais
próximo do epicentro do sismo.
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4. Publicações
Terceira Newsletter
Na sequência do que se havia levado a cabo nos anos de 2016 e 2017, procedeu-se à
elaboração da terceira Newsletter da APMG, a qual foi disseminada pelos associados e
subscritores em novembro de 2018. As Newsletters podem ser acedidas no Website da APMG
(http://www.apmg.pt/?page_id=1292).
5. Preparação do 11º Simpósio de Meteorologia e Geofísica da APMG
Foram levadas a cabo diligências no sentido da preparação do XI Simpósio da APMG/20º
Encontro Luso-Espanhol de Meteorologia com o tema “Água, Meteorologia e Geofísica no
Planeta Terra”.
Ocorrerá no Hotel Vila Galé, em Cascaisde 25 a 27 de março de 2019.
Ainda em 2018 foi difundido, no Website da APMG, o primeiro comunicado e o anúncio destes
encontros.
6. A APMG nos meios de comunicação social
Entrevista do Presidente da APMG na Newsletter da EMS
No número de maio de 2018 da Newsletter da European Meteorological Society (EMS
message) foi publicada uma entrevista com o presidente da APMG, na qual são resumidos a
estrutura, atividades, objetivos e desafios da nossa associação. Pode ser consultada em:
https://www.emetsoc.org/interview-of-the-month-apmg/
As Newsletters da EMS (de maio de 2018) e da FLISMET (Vol. 1, issue 2, 2018), publicaram
notícias sobre o 19º Encontro Luso-Espanhol de Meteorologia.
https://www.emetsoc.org/category/newsletter/2018-may-message/
https://ifms.org/index.cfm/ifms/newsletter/ifms-newsletter-volume-two/
7. Prestação de Contas de 2018
No quadro seguinte apresentam-se as contas de 2018, com um saldo negativo de 4 386.5 €.
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Lisboa, 17 de janeiro de 2018

O Presidente da APMG

(Olavo Rasquinho)
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