
Risco de Movimentos em Vertentes.
Aprender com o Passado

4 e 5 de Novembro, 2022
Auditório da Câmara Municipal da Povoação

Ilha de São Miguel (Açores).

Página web: https://xvenr.riscos.pt/                    Email: encontros@riscos.pt                    Telf.: 239 992 251

Dia 04/11/2022 – sexta-feira (Encontro)

09:00 às 09:30 – Credenciação, registo e acolhimento dos participantes
09:30 às 10:00 – Sessão de Abertura     
10:00 às 11:00 – Conferência de Abertura:          

“Os movimentos de vertente da madrugada do dia 31 de outubro de 1997 na ilha de S. Miguel, Açores: 
uma análise retrospetiva”, pelo Prof. Doutor João Luís Gaspar

11:00 às 11:15 – Pausa
11:15 às 13:00 – Mesa Redonda:

“MeMórias dos operacionais da intervenção na catástrofe 31 de outubro de 1997 na ribeira Quente, 
povoação – açores”, com diversos intervenientes que foram os operacionais e sociedade civil, que à 
data acompanharam o evento, ligados às autarquias locais, proteção civil, área médica, ciência e meios de 
comunicação social.

13:00 às 14:00 – Almoço (livre)
14:00 às 14:30 – Sessão de Posters

14:30 às 16:00 – Sessão de Comunicações Temáticas:
“Medidas estruturais e não estruturais Que foraM iMpleMentadas para prevenção e Mitigação dos 
iMpactos e construção de uM território Mais resiliente”. Oradores:

14:30 às 15:00 – “Revisitando a catástrofe da Ribeira Quente, ocorrida na madrugada de 31 de outubro de 1997, com 
recurso a fotografias de António Guilherme B. Raposo”, pelo Prof. Doutor Luciano Lourenço”;

15:00 às 15:30 – “Desafios e novos instrumentos para monitorização, prevenção e mitigação de riscos naturais nos Açores, 
pelo Secretário Regional Doutor Alonso Teixeira Miguel, da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações 
Climáticas, Governo dos Açores;

15:30 às 16:00 –  “O impacte dos movimentos de vertente no concelho da Povoação e os desenvolvimentos efetuados ao nível 
da análise da suscetibilidade e implementação de sistemas de alerta e alarme para a mitigação do risco”, 
pelo Prof. Doutor Rui Tiago Fernandes Marques.

16:00 às 16:30 – Pausa

16:30 às 17:30 – Conferência de Encerramento:
“Instabilidade de vertentes: tipologia e causas dos movimentos”, pelo Prof. Doutor José Luís Zezere.

17:30 às 18:00 – Sessão de Encerramento

Programa Geral
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