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31 de maio | Auditório Paula Rego

Os Serviços Municipais de Proteção Civil são a base e o 
suporte do sistema nacional de proteção civil tendo, hoje em 
dia, um reconhecimento transversal e comummente aceite 
por todos os agentes e atores sociais envolvidos no setor.

No entanto, por detrás desta asserção, escondem-se 
realidades e entendimentos bem diferentes, evidenciando, 

nesta matéria, condutas e posicionamentos distintos e 
até, por vezes, indesejavelmente contraditórios.

Assim, e com o objetivo de promover um debate amplo 
e alargado sobre o lugar e a importância destas 

estruturas autárquicas na organização da segurança dos 
respetivos territórios e, consequentemente, das suas 

populações, a Câmara Municipal de Cascais promove a 
realização das III Jornadas de Proteção Civil de 

Cascais, subordinadas ao tema “A ação das Câmaras 
Municipais no sistema nacional de proteção civil”. 

Com este propósito, e dando continuidade às anteriores 
edições, volta-se a apostar nestas III Jornadas de 

Proteção Civil de Cascais num conjunto de distintos 
especialistas que, nas respetivas áreas funcionais e 
técnicas, irão partilhar o seu conhecimento, visão e 

opiniões sobre o tema em apreço. 



09.00h Receção dos participantes

09.30h Sessão de abertura
             Pedro Mendonça | Vereador da Proteção Civil
             Major General Manuel Couto | Presidente ANPC
             Carlos Carreiras | Presidente da Câmara
             Miguel Macedo | Ministro da Administração Interna

10.15h   ANPC versus municípios:
             como a administração
             central entende o papel das autarquias no
             sistema de proteção civil
               

10.45h O papel dos municípios no sistema nacional
             de proteção civil
               

11.15h    Coffee-break 

11.35h   A proteção civil em Cascais – contributos
              para uma avaliação da sua ação
                

12.05h  Debate

13.00h Almoço

14.30h Parceria administração central/local na gestão
            de riscos
              

15.00h Vulnerabilidades sociais dos desastres: a
             importância do diagnóstico e análise na
             construção de concelhos resilientes
              

15.30h Coffee-break

15.50h  

              

16.20h Debate

17.00h Sessão de encerramento
             Pedro Mendonça Vereador
               Vereador da Proteção Civil

1º Painel – IMPORTÂNCIA DA AÇÃO DASCÂMARAS 
MUNICIPAIS NO SISTEMA DE PROTEÇÃO CIVIL 

Manuel Couto (Presidente da ANPC)

Rodeia Machado (Vice Presidente da LBP)

Pedro Mendonça (Vereador Proteção Civil)

2º Painel – “O PAPEL DAS AUTARQUIAS NO 
CONHECIMENTO DOS RISCOS”

Carlos Cupeto | Professor Univ. de Évora

José Manuel Mendes | Professor da Univ. de Coimbra

José Luís Zêzere | Professor da Univ. de Lisboa

Avaliação da suscetibilidade, perigosidade
             e riscos municipais
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