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31/05/2020 -  

CONTATOS

Geral:

Fomentar um diálogo profícuo entre Ciência, Operacionais e 
Sociedade civil, através da transferência de conhecimentos, 
direcionados para a redução dos riscos e para a promoção de 
ações/atitudes/valores/princípios que visem melhorar a 
resiliência da sociedade perante manifestações do risco, hoje e 
no futuro.

Específicos:

- Discutir o contributo da ciência e da tecnologia para o 
melhor entendimento dos processos antes, durante e 
depois das catástrofes;

- Refletir sobre a terminologia e os conceitos relaciona-
dos com as ciências do risco e sua aplicação a estudos 
de caso de manifestações de risco, bem como à gestão 
de crises e mitigação dos respectivos impactes;

- Explorar e discutir diferentes métodos de análise de 
riscos e de avaliação dos respetivos impactes;

- Analisar os riscos associados às mudanças climáticas, 
numa perspectiva tanto temporal, do passado ao 
futuro, como espacial, do global ao local;

- Fortalecer a resiliência sócio-ambiental através da 
adequação dos processos de reabilitação, recupera-
ção e reconstrução;

- Debater estratégias de comunicação do risco, bem 
como dinâmicas e práticas educativas e, ainda, outras 
ações de consciencialização pública, com vista à 
promoção de uma cidadania ativa na redução do risco 
de catástrofes. Faculdade de Letras

Universidade de Coimbra
 Coimbra, Portugal

18 a 22 de maio de 2020

Contributos da ciência
para a redução do risco.
Agir hoje para proteger

o amanhã

PAINEIS

Painel 1
Ciência e tecnologia na redução do risco: Contributos 
para a gestão de crises

Painel 2
Metodologia para análise de riscos e para avaliação 
de catástrofes

Painel 3
Processos, vulnerabilidades e riscos. Dos conceitos à 
sua aplicação na redução do risco

Painel 4
Mudanças climáticas e riscos: Passado, presente e futuro

Painel 5
Reabilitação, recuperação, reconstrução e resiliência 
após a catástrofe

Painel 6
Comunicação do risco e educação/consciencialização 
pública para a redução do risco
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Data limite para submissão de resumos 
de comunicações;

Data limite para comunicação da 
aceitação de resumos;

Data limite para inscrições com 1.ª 
bonificação;

Data limite para inscrições com 2.ª 
bonificação;

Data para a submissão de artigos para a 
revista Territorium;

LIGA  DOS  BOMBEIROS  PORTUGUESES

Cofinanciado por:



Nas sociedades atuais, as populações exigem um elevado nível 
de segurança e bem-estar, assim como a preservação da 
qualidade do ambiente. Reconhecendo o crescente impacte das 
crises e a sua complexidade em vastas áreas do globo, a redução 
dos riscos de catástrofes e a construção de sociedades mais 
resilientes constituem objectivos do Quadro de Sendai 
2015-2030, o qual se articula em torno de quatro prioridades:
a) aprofundar o conhecimento sobre o risco de catástrofes;             
b) fortalecer a componente da gestão do risco de catástrofes;          
c) investir na componente da redução do risco de catástrofes 

para uma melhor resiliência;
d) reforçar a componente da preparação para uma resposta efetiva.

Nestas circunstâncias, a convergência de saberes e de 
conhecimento científico, seja teórico, aplicado ou tecnológico, 
bem como de entidades e parceiros, cujos conhecimentos 
teóricos e experiência técnica contribuam para identificar, 
caracterizar e avaliar metodicamente os riscos naturais, 
antrópicos e mistos, que condicionam a segurança das 
comunidades, torna-se uma importante mais mais-valia. Com 
efeito, esse conhecimento permite antever as possíveis 
consequências da manifestação dos riscos e, deste modo, 
minimizar os prejuízos daí resultantes.
Deste modo, não só a implementação das necessárias medidas 
de antecipação, com atuação a montante, no quadro do 
ordenamento do território, através da adequada localização das 
populações e das atividades económicas e, ainda, da preparação 
para a resposta, por meio de planeamento de emergência, 
formação e treino, mas também a própria capacidade de 
resposta, através do desenvolvimento de protocolos de atuação 
em cenários de catástrofe, e as posteriores fases de reabilitação, 
recuperação e reconstrução das áreas afetadas são estratégias 
fundamentais no denominado “ciclo de gestão de catástrofes”. 
A articulação com toda a sociedade civil, através da educação, 
desde os primeiros anos de vida, e da comunicação para a 
redução dos riscos, constituem importantes e poderosas 
ferramentas na promoção de uma cultura de segurança. 
Educação e comunicação constituem, pois, ferramentas 
essenciais para garantir a sensibilização da população em 
matéria de autoproteção e, deste modo, promover uma melhor 
aplicação do princípio da precaução, contribuindo para a 
adoção de medidas não só preventivas, antes do risco se 
manifestar, mas também de mitigação das consequências 
sempre que vier a manifestar-se. Além disso, no decurso da 
catástrofe e na fase de recuperação visam, ainda, validar, 
partilhar, disseminar e combinar diversas informações, 
provenientes de várias fontes. 

APRESENTAÇÃO PROGRAMA GERAL PÚBLICO ALVO

Convidam-se à participação neste evento, não só os 
especialistas, mas também professores, técnicos, estudantes e 
outros profissionais, nacionais e estrangeiros, cujo interesse 
incida sobre análise de riscos e avaliação do impacte das 
catástrofes, através da conceptualização do risco, da previsão, 
prevenção e mitigação das consequências das catástrofes, do 
estudo de casos de plenas manifestações, assim como sobre os 
diferentes domínios da comunicação e da educação, com vista 
ao exercício de uma cidadania ativa na redução do risco:

1.Investigadores de Instituições de Ensino Superior;

2. Agentes de Proteção Civil (Bombeiros, Forças de Segurança, 
Forças Armadas, Prestadores de cuidados de Saúde, …), 
Técnicos e profissionais dos diversos organismos públicos e 
privados, relacionados com a avaliação dos riscos, gestão de 
catástrofes, ordenamento do território, educação e 
comunicação;

3. Estudantes de doutoramento, mestrado e licenciatura cujo 
trabalho seja resultado de pesquisa académico-científica no 
âmbito dos riscos e das catástrofes;

4. Membros de comunidades civil, associações e/ou organiza-
ções não-governamentais, interessados ou que atuem na 
temática da redução dos riscos de catástrofe.

Dados para pagamento:
Banco: Caixa Geral de Depósitos |  Nome da Conta: RISCOS  |  IBAN: PT50 003502550023519283079 |  BIC/SWIFT: CGDIPTPL  |  NIF: 506 731 391

O dia 18 de maio será dedicado às boas-vindas e à conferência 
de abertura.
Os dias 19, 20 e 21 de maio serão destinados às atividades 
científicas na Universidade de Coimbra, que compreenderão a 
apresentação de comunicações (orais e em cartaz) e a realização 
de conferências.
O dia 22 de maio será ocupado com trabalho de campo, visitas 
de estudo, que permitirão observar consequências de plenas 
manifetações de riscos.

RESUMOS
As línguas oficiais do congresso são Português, Espanhol, 
Francês e Inglês. Não haverá tradução simultânea.
Para submeter uma comunicação, os autores devem enviar um 
resumo por e-mail, para congressoriscos@gmail.com ou 
riscos@riscos.pt, fazendo referência ao Painel em que se insere e 
ao modo de apresentação (oral ou poster). As normas do 
resumo e do artigo estão disponíveis em:
https://vcir.riscos.pt/submissao/resumos/.
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Até 15/03/2020 De 16/ 03/2020 a 31/04/2020 A partir de 01/05/2020

Os preços no congresso incluem: cocktail de boas vindas, cafés dos intervalos, livro de resumos, certificados e material de divulgação.

Tipo de inscrição
(euros)

A taxa de inscrição não inclui qualquer seguro para os participantes ou acompanhantes, no que respeita a acidentes, doença ou perda de bens pessoais.

Associados da RISCOS
até 31/12/2019


