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Inscrições gratuitas 

Tel. 252 637 002 
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Breve nota biográfica 

 

Anabela Carvalho nasceu em 1975 em Vila flor, 

distrito de Bragança. É licenciada em Engenharia 

do Ambiente, Mestre em Gestão e Políticas de 

Ambiente e Doutorada em Ciências Aplicadas ao 

Ambiente pela Universidade de Aveiro. Integra, 

desde 1998, o Grupo de Emissões, Modelação e 

Alterações Climáticas (http://www2.dao.ua.pt/

gemac/) onde tem desenvolvido trabalho na 

área dos incêndios florestais e seus impactos na 

qualidade do ar. A temática das alterações cli-

máticas tem sido objecto de interesse científico 

nomeadamente no que se refere ao seu impacto 

na ocorrência de incêndios florestais em Portu-

gal e potenciais efeitos na poluição atmosférica. 

Esteve envolvida em diversos projectos de inves-

tigação, Europeus e nacionais, e participou em 

diversas conferências e workshops.  

Diferentes publicações em revistas e conferên-

cias internacionais e a participação em diversos 

eventos de divulgação científica constituem um 

importante contributo da sua carreira de investi-

gação. 

Temas a abordar 

As alterações climáticas são consideradas 

actualmente como uma das principais amea-

ças ao desenvolvimento sustentável. Um dos 

potenciais impactes das alterações climáticas 

em Portugal é o aumento do risco de incêndio 

florestal e consequente aumento na área ardi-

da. Os incêndios florestais constituem impor-

tantes fontes de emissões de poluentes para a 

atmosfera. Assim, num cenário de alteração 

climática e devido ao aumento da área ardida 

as emissões de poluentes atmosféricos prove-

nientes dos incêndios florestais sofrerão um 

aumento significativo e assim contribuem para 

a degradação da qualidade do ar. Sendo Portu-

gal um país extremamente vulnerável à ocor-

rência de incêndios florestais, as alterações 

climáticas poderão contribuir para o potenciar 

de um problema com uma importante dimen-

são social, ambiental e económica. 

 

 

Actualmente é Ponto de Contacto Nacional 

(NCP) para o tema Ambiente (incluindo Alte-

rações Climáticas) do 7º Programa-Quadro 

d e  I & D T  d a  U n i ã o  E u r o p e i a 

(www.gppq.mctes.pt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1—Aumento na concentração média mensal 
(em Agosto) de partículas na atmosfera (PM10) devi-
do às alterações climáticas e às emissões dos incên-
dios florestais. O aumento na concentração média de 
PM10 varia entre 1 e 15 microgramas por metro 
cúbico de ar (µg.m-3). 
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