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Proteção Civil em Portimão – Abordagem a situações de emergência 

 

Compreender os diferentes riscos naturais e riscos tecnológicos 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, foram os objetivos alcançados no debate da Teia D’Ideias, que decorreu na 
Casa Manuel Teixeira Gomes, no passado dia 10 de Outubro. 

 

O debate, primeiro episódio, da segunda série de debates, contou 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 e VALTER CLEMENTE 
RAIMUNDO - Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Portimão, tendo a 
Teia D’Impulsos estado representada por Luís Filipe António. A moderação do debate 
de ideias esteve a cargo do Nuno Silva.  

 

Foi uma tertúlia agradável onde de forma pedagógica foram aflorados as 
responsabilidades das diversas entidades presentes ao nível da atuação e 
coordenação de casos de emergência tendo sido debatido essas mesmas 
responsabilidades de coordenação com base em teatros específicos de operações, 
tais como: acidentes com barcos de cruzeiro; fogos urbanos e florestais; e atuação em 
caso de sismos e tsunamis, entre outros. 

 

O debate entre a mesa e os participantes alertou as entidades envolvidas na proteção 
civil para algumas questões relacionadas com o funcionamento das bocas-de-
incêndio, das condições de segurança dos alunos nas escolas, em particular na escola 
Poeta António Aleixo. Recordando ainda a importância da atividade individual de cada 
cidadão, pois o primeiro agente de socorro será sempre o nosso vizinho do lado.  

 

O debate contribuiu ainda para o reacender do diálogo entre as entidades da proteção 
civil e as juntas de freguesia e associações civis. 
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O debate encerrou com o painel de participantes a sublinhar que tal, como em muitas 
outras atividades, o todo é maior que a soma das partes e consequentemente concluiu 
que estamos protegidos e podemos dormir descansados. 

 

Agradecemos a todos os participantes e parceiros o apoio prestado, em especial à 
Câmara Municipal de Portimão, à Rádio Costa D’Oiro e à Delta. Um agradecimento 
especial ao restaurante O BARRIL que assumiu a organização do coffee-break e 
promoveu os seus produtos, em especial as bolinhas de alheira. 

 

A 14 de Novembro está agendado o segundo episódio, da segunda série, 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. 

 

 

Portimão, 15 de outubro de 2012 

  

A Direção da Teia D’Impulsos 


