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estimação de curvas de danos, entre outros dados e recursos.
De seguida, Frank Braunschweig (Action Modulers/IST) fez a apresentação da modelação hidrodinâmica de inundações, tendo explicado os processos de modelação subjacentes e apresentado
os resultados obtidos, abordando o impacto de
ocorrência de cheias na zona de Algés, a título de
exemplo e com resultados ainda não validados.

CLUBE CHAPAS
O CLUBE HISTÓRIA E
ACERVO PORTUGUÊS
DA ATIVIDADE
SEGURADORA
|

A modelação hidrodinâmica do Estudo será
executada com recurso aos modelos MOHID e
SWMM, que consistem em sistemas tridimensionais de modelação das redes hidrográficas
de superfície e subterrânea, respetivamente, em
parceria com o centro de investigação MARETEC
(Marine and Environmental Technology Research Center) do Instituto Superior Técnico (IST) e a
Action Modulers (empresa de consultoria).
A apresentação seguinte esteve a cargo de Ana
Rute Vieira, que abordou o tema da vulnerabilidade das zonas costeiras a eventos de inundação, descrevendo sucintamente o trabalho em
curso, com base nos registos históricos dos marégrafos de Lisboa, Cascais e Leixões.
O orador que se seguiu foi Luís Dias (CC-IAM)
que falou sobre a análise cartográfica do risco
de inundação e fez a exposição de resultados
concretos já obtidos no Projeto CIRAC face aos
dados recolhidos.
Finalmente, Nuno Grosso (CC-IAM) elencou os
próximos passos previstos, abordando as incertezas existentes – aleatórias e sistémicas – e a forma como são percecionadas, apresentadas e geridas no contexto deste Projeto, assim como as dificuldades inerentes à falta de dados, salientando
a necessidade de uma maior interação com as diferentes entidades oficiais, cuja participação ativa nesta iniciativa é da maior importância.
O workshop terminou com um período de debate, que serviu para a audiência colocar questões
aos oradores, permitindo uma interessante troca de pontos de vista sobre os temas abordados.
A parceria entre a APS e a FCUL iniciou-se em
2010 e tem uma duração prevista de 3 anos, ao
longo dos quais serão dados a conhecer, de forma pública e aberta, os resultados obtidos neste
estudo, na expectativa de que merecerão o interesse da sociedade civil, da comunidade científica, do setor segurador e ressegurador e das entidades públicas com intervenção nesta área.
(*)apresentações disponíveis no site do www.
siam.fc.ul.pt/cirac/

O CLUBE CHAPAS QUER COLOCAR A HISTÓRIA E O ACERVO DA ATIVIDADE SE
GURADORA NO ROTEIRO CULTURAL VIVO DO PAÍS.
Ao completar um ano de existência no próximo dia 3 de março, o Clube História e Acervo Português da Atividade Seguradora está a alcançar um lugar de referência como a
única entidade sem fins lucrativos que tem como objetivos o conhecimento, a divulgação e valorização dos valores e elementos de uma das atividades mais importantes da
sociedade portuguesa através dos tempos.
Até ao dia 24 de fevereiro de 2012, com o apoio da Fidelidade Mundial e Império Bonança, o Clube Chapas tem patente ao público a exposição “A Seguradora e as Companhias”, com entrada livre entre as 08h45 e as 17H45 no Átrio do Edifício Império Bonança, na Rua Alexandre Herculano 53, em Lisboa.
O evento permite contemplar peças e documentos da atividade seguradora desde o século XIX até aos nossos dias complementado com um folheto de apresentação em que
numa das páginas alude à história do Clube e na outra faz um desafio aos visitantes.
No dia da inauguração da exposição, a 5 de janeiro de 2012, estiveram presentes muitos profissionais da Atividade Seguradora a apoiarem o trabalho do Clube Chapas. Destacam-se Ruy de Carvalho (primeiro presidente da Associação Portuguesa de Seguradores), António Alves Caetano (gestor e autor de livros sobre a Companhia de Seguros Fidelidade), os membros do Conselho de Administração da MultiCare entre outros,
igualmente importantes à divulgação e apoio aos objetivos do Clube Chapas.
Pode interagir com o Clube Chapas através do email chapas.clube.chapas@gmail.com
ou na página do facebook chapas clube chapas.
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