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Tarde

2.º Painel – Riscos Societários
• Reflectir sobre a existência dos Riscos Ambientais

e sobre as diferentes propostas de intervenção
política, em termos de uma gestão tendente à mitigação dos respectivos efeitos;

• Analisar os principais Riscos Societários e as res-

pectivas implicações na segurança, tanto individual como colectiva;

• Discutir em que medida é que as Organizações
Mundiais serão capazes de dar uma resposta eficaz
à mitigação destes Riscos Societários.

Moderador: Eng.º Alberto Maia e Costa, Vice-Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da Riscos
14:30 – Ten-Gen Abel Cabral Couto – Os riscos e as dimensões actuais
da segurança;
15:30 – Dr. António Amaro – Segurança humana e protecção civil na

sociedade do risco: A crise do modelo estato-centrico na(s)
segurança(s);

16:00 – Prof. Doutor Romero Bandeira, Dr.ª Ana Mafalda Reis e Mestre
Rui Ponce Leão – Os bombeiros e o socorro a multivítimas.

Riscos de intoxicação aguda por Monóxido de Carbono;

16:30 – Debate;

• Ilustrar, através de casos práticos, problemas e
soluções que se colocam, a diferentes níveis, quando se pretendem resolver situações concretas.

17:00 – Encerramento.

* - Juntar fotocópia do cartão de estudante

13:00 – Almoço.

ASSOCIADO ESTUDANTE - 5 €

12:30 – Debate.

ESTUDANTE* - 10 €

(Figueira da Foz) e os riscos associados à recuperação das
pedreiras;

ASSOCIADO (INDIVIDUAL E COLECTIVO) - 10 €

mento de Sistemas de Alerta Precoce na UE

11:30 – Prof. Doutor António de Sousa Pedrosa – Territórios de risco em
análise: por uma cultura de responsabilização;
12:00 – Dr. João Rocha – O património geológico do Cabo Mondego

NORMAL - 25 €

10:30 – Prof. Doutor Fernando Rebelo – Um novo olhar sobre os riscos
ambientais;
11:00 – Eng. Carlos Mendes - A Presidência Portuguesa e o Desenvolvi-

(inclui a revista Territorium nº14, certificado de participação e documentação do Encontro)

Moderador: Dr. Albano Ribeiro de Almeida, Secretário do Conselho Fiscal
da Riscos.

INSCRIÇÃO

1.º Painel –Riscos Ambientais

TELEFONE____________________________________ E-MAIL ______________________________________________________

aos Riscos Ambientais, apresentado algumas das
suas faces menos visíveis ou, porventura, mais
polémicas, por não estarem em sintonia com as
tendências da moda actual;

10:00 – Sessão de abertura.
Lançamento do n.º 14 da Territorium, Revista da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

PROFISSÃO__________________________________ INSTITUIÇÃO _________________________________________________

• Intervir na discussão dos problemas associados

09:00 – Recepção aos participantes. Entrega de documentação.

MORADA _________________________________________________ C.P._______-_____ LOCALIDADE____________________

Justifica-se, pois, lançar “novos olhares sobre os riscos”,
objectivo que se propõe este IV Encontro Nacional de
Riscos, Prevenção e Segurança, ao pretender:

Manhã

NOME ______________________________________________________________________________________________________

Apesar dos riscos naturais se terem continuado a manifestar com grande intensidade, foram, sobretudo, as
mudanças climáticas (que certos opinion makers pretendem atribuir exclusivamente à responsabilidade humana)
e o terrorismo que, a par de outros “novos” riscos, passaram a surgir como as principais catástrofes capazes de
ameaçarem a “segurança” instituída neste início de século e, por conseguinte, a merecerem os maiores destaques
noticiosos, tanto em número como em duração.

NOVOS OLHARES SOBRE OS RISCOS

INSCRIÇÕES ATÉ 29 DE FEVEREIRO

Contudo, os primeiros anos deste século, vieram demonstrar precisamente o contrário. Além disso, o mediatismo
que, alguns deles, conseguiram ganhar, nem sempre por
razões objectivas, fizeram com que as actuais análises
sobre riscos alargassem o leque de abordagem, cingindose por isso, cada vez menos, aos “tradicionais” riscos
naturais, tendo passado a valorizar sobretudo aqueles
que decorrem da intervenção directa do ser humano.

PROGRAMA

IV ENCONTRO NACIONAL DE RISCOS

O início do século XXI está a ser marcado pelo agudizar
das manifestações de certos riscos que, anteriormente,
por se manterem num estado mais latente ou por apresentarem uma evolução mais lenta, não eram considerados capazes de causar grande perigo e, muito menos, de
produzir graves crises.

