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a cargo of food um carregamento de alimentos 

a charity uma organização caritativa 

a cyclone um ciclone 

a desaster um desastre 

a disaster area uma zona sinistrada 

a fire hose uma mangueira de incêndio 

a flood um dilúvio, uma inundação 

a force 9 wind um vento de força 9 

a heat wave uma canícula 

a human disaster uma catástrofe humana 

a hurricane um furacão 

a lack of food uma falta de comida 

a list of victims uma lista das vítimas 

a long list of victims uma longa lista de vítimas 

a natural disaster uma catástrofe natural 

a natural phenomenon um fenómeno natural 

a non-governmental organization um organismo não governamental 

a period of drought um período de seca 

a reconstruction program um programa de reconstrução 

a refugee um refugiado 

a relocation program um programa de realojamento 

a rescue operation uma operação de socorro 

a rescue program um programa de emergência 

a river in flood um rio em cheio 

a scale uma escada 

a snow storm uma tempestade de neve 

a storm uma tempestade 

a stream of lava um fluxo de lava 

a tectonic plate uma placa tectónica 

a tornado um tornado 



a tsunami um tsunami, um maremoto 

a typhoon um tufão 

a victim assessment um balanço das vítimas 

a volcanic eruption uma erupção vulcânica 

a volunteer um voluntário 

an alarm siren uma sirene de alarme 

an avalanche uma avalanche 

an earthquake um tremor de terra, um tremor sísmico 

an emergency exit uma saída de emergência 

an epidemic uma epidemia 

drinking water a água potável 

Drought a seca 

emergency cover uma cobertura de emergência 

food shortage uma escassez de alimentos 

fundraising uma angariação de fundos 

humanitarian aid a ajuda humanitária 
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