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Assunto: Proteção Civil em Portimão,
Abordagem de situações de emergência

A PROTECÇÃO CIVIL EM PORTIMÃO,
Abordagem de Situações de Emergência

A Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva (TDI), em parceria com a
Câmara Municipal de Portimão e a Rádio Costa D’Oiro, realizam no dia 10 de
Outubro, o primeiro episódio da segunda série do ciclo de debates Teia D’Ideias. Este
espaço mensal de discussão de ideias em Portimão decorrerá na Casa Manuel
Teixeira Gomes, em Portimão. A temática em discussão nesta edição da Teia
D’Ideias será: A PROTECÇÃO CIVIL EM PORTIMÃO - Abordagem de Situações de
Emergência.

Compreender os diferentes riscos naturais e riscos tecnológicos ou provocados pelo
Homem a que Portimão está sujeito, compreender a forma e a coordenação dos meios
de resposta de socorro de atuação, nas fases de emergência e de reabilitação das
ocorrências, bem como promover e divulgar a informação junto dos munícipes em
geral, são alguns dos objetivos que nos propomos concretizar ao longo debate.

Para o efeito contaremos com a presença no painel de discussão dos seguintes
preletores: JORGE MANUEL DE CAMPOS INÁCIO - Câmara Municipal de Portimão,
ABEL GOMES - Comando distrital de Operações de Socorro, MÁXIMO MARREIROS Policia Marítima, VALTER CLEMENTE RAIMUNDO - Associação Humanitária
Bombeiros Voluntários de Portimão e JOÃO DE ALMEIDA LOUÇÃO - Grupo de
Intervenção de Proteção e Socorro – GIPS (a confirmar). A Teia D’Impulsos será
representada no painel por Luís Filipe António. A moderação do debate de ideias
estará mais uma vez a cargo do Nuno Silva.

O encontro está aberto a todos os interessados, que poderão assistir ao vivo e
participar ativamente no debate. Este será registado em formato áudio, sendo
posteriormente transmitido, em diferido, pela Rádio Costa D’Oiro no programa
“Impulso”.

A 14 de Novembro está agendado o 2º episódio da 2ª edição da Teia d’Ideias
subordinada ao tema “O Desporto em Portimão – Novos tempos, novos desafios”.
Mais informações acerca desta e outras iniciativas da Associação Teia D’Impulsos em
www.teiadimpulsos.pt ou através do e-mail teiadimpulsos@gmail.com.
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