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Saúde

Verões serão muito 
quentes até fim do século
Os verões muito quentes, com 
temperaturas como as que 
atingiram a Europa em 2003, 
deverão repetir-se com 
frequência até ao final do 
século. 

 
No Verão passado, as altas temperaturas na Europa provocaram a morte 
de muitas pessoas, sobretudo idosos, e desencadearam violentos incêndios 
florestais, como se verificou em Portugal. 
"As simulações mostram que, na Europa, um em cada dois verões deverá 
ser tão quente como o de 2003", explicou Christoph Schaer, professor de 
climatologia na Escola Politécnica de Zurique. 
O especialista prevê ainda que os verões muito quentes "passem a ser a 
regra e não a excepção" até ao fim do século. 
Durante 2003, a temperatura de muitas regiões da Europa Ocidental 
manteve-se superior a 30 graus durante várias semanas e as máximas 
chegaram a atingir os 40 graus. 
"O Verão de 2003 é um sinal daquilo que o futuro nos reserva", 
assinalaram os autores do estudo publicado na revista Nature. 
O aquecimento global, provocado pelas alterações climáticas que têm 
origem na poluição, traduz-se por variações das condições meteorológicas 
e também pelo aumento geral da temperatura, aponta o estudo. 
Os investigadores calculam que haverá grandes dificuldades de adaptação 
da agricultura a estas alterações. 
Outros especialistas traçam para Portugal um cenário pouco favorável, 
prevendo que a temperatura máxima no Verão aumente mais de nove 
graus entre 2080 e 2100. 
De acordo com um relatório apresentado pelo projecto SIAM - que se 
dedica ao estudo do clima - o nível da água do mar na costa portuguesa 
poderá subir entre 25 a 110 centímetros até 2080, devido às alterações 
climáticas. 
Os gases com efeito de estufa, emitidos pela indústria e pelos transportes, 
são apontados como a principal causa para o sobre- aquecimento global. 
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