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Segurança Urbana
e Industrial

5 de Novembro 2004
Auditório da Reitoria
da Universidade de Coimbra
- Coimbra -

Dr. Álvaro Campeão , Chefe de Divisão do Planeamento
de Emergência do Serviço Nacional de Bombeiros e
Protecção Civil

11h30

“O objectivo da gestão dos riscos e das crises é,
numa palavra, a redução das vulnerabilidades. Não
temos dúvidas de que há muito trabalho a realizar
para se poder vir a atingir o objectivo e de que é
urgente fazê-lo, de modo eficaz, por forma a evitar
que algum dia nos possamos arrepender de não o
ter efectuado, só que, nessa altura, uma vez mais,
será demasiado tarde.
Mas, atenção! Esta é uma tarefa que não cabe só
aos outros. Vejamos também em que medida é que
cada um de nós pode colaborar, que providências
imediatas pode e deve tomar para reduzir os riscos
que nos tocam mais de perto e, deste modo simples, estaremos a reduzir também as vulnerabilidades do conjunto nacional.
[…]
Sejamos exigentes para quem detém a responsabilidade de nos proteger. Mas, não fiquemos à espera
de que sejam os outros a efectuar aquilo que compete a cada um de nós fazer!”
Luciano Lourenço
“ANÁLISE DE RISCOS E GESTÃO DE CRISES”
Territorium 10 - 2003

- “O Desordenamento do Território e os Riscos de Cheias
e Incêndios Florestais Catastróficos”, pelo Professor

Eugénio Sequeira, Professor da Escola Universitária
Vasco da Gama e Conselheiro do Conselho Nacional do
Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável

12h00

- “Planeamiento territorial y arquitectura sostenible
como medio de prevencion de riegos naturales. 15 años
de experiência”, pelo Arquitecto Luís Garrido, Professor
da Escola de Arquitectura de UCLA - Los Angeles EEUU

12h30

- Debate

13h00

- Almoço
II PARTE
Segurança Urbana e Industrial

15h00

- “Riscos de Incêndio em Edifícios Urbanos”, pelo Professor
João Porto, do Departamento de Engenharia Civil da
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

15h30

- “Prevenção e Controlo de Riscos na Actividade Industrial”

pelo Engenheiro António Oliveira da Direcção Geral da
Empresa

16h00

- “Consciência e Cultura do Risco nas Organizações”,
pelo Dr. António Amaro, Técnico Superior de Segurança
e Director da Escola Superior de Saúde do Alcoitão

16h30

- Debate

17h00

- Encerramento

* - Juntar fotocópia do cartão de estudante

- “Análise do Risco e Planeamento de Emergências no
Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil”, pelo

I ENCONTRO NACIONAL DE RISCOS

11h00

ASSOCIADO ESTUDANTE - 5 €

Protecção Civil e Território

ESTUDANTE* - 10 €

I PARTE

Fernando Rebelo
“RISCOS NATURAIS E ACÇÃO ANTRÓPICA –
ESTUDOS E REFLEXÕES”

ASSOCIADO (INDIVIDUAL E COLECTIVO) - 10 €

- Coffe Break

NORMAL - 25 €

- Conferência de Abertura “Os Riscos na Investigação
Científica Realizada na Universidade de Coimbra” pelo
Professor Doutor Fernando Rebelo, Professor Catedrático
da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e
Presidente da Assembleia Geral da RISCOS

(inclui a revista Territorium nº11, certificado de participação e documentação do Encontro)

- Sessão de Abertura

INSCRIÇÃO

10h00

TELEFONE____________________________________ E-MAIL ______________________________________________________

- Distribuição de documentação aos participantes;

PROFISSÃO__________________________________ INSTITUIÇÃO _________________________________________________

09h00

MORADA ___________________________________________________________________________________________________

PROGRAMA

NOME ______________________________________________________________________________________________________

“A ideia de risco tem acompanhado desde sempre
o homem. No princípio, os riscos eram exclusivamente naturais; a pouco e pouco, além desses apareceram outros como consequência das suas próprias actividades, tendo ou não componente natural. Hoje os riscos são já de toda a ordem, desde os
naturais aos socioeconómicos ou aos tecnológicos
(L. FAUGÈRES, 1991) e, frequentemente, é impossível analisá-los em separado, pois constituem–se em
verdadeiros complexos de riscos. E até os riscos
naturais, […] não podem, por vezes, analisar-se isoladamente.”

