PROGRAMA MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO
“A ESCOLA E OS RISCOS… PREPARAR PARA PROTEGER!”
ANO LETIVO 2018/2019

O Programa de Sensibilização do Serviço Municipal de Proteção Civil de Portimão “A
Escola e os Riscos… Preparar para Proteger!” está inserido na estratégia de educação
para o risco, no âmbito do Plano de Atividades da Proteção Civil Municipal desde
2014, e tem sido aprovado anualmente pela Comissão Municipal de Proteção Civil, a
qual é presidida pela Presidente da Câmara Municipal e abrangeu, até ao momento,
mais de 25.000 pessoas da comunidade escolar pública e privada.
Os objetivos traçados para este programa de iniciativa local, na construção de uma
comunidade mais resiliente, são:


Sensibilizar a comunidade escolar para as questões da segurança, procurando
criar um estado de espírito generalizado que seja o embrião de uma cultura
consciente de segurança;



Contribuir para uma melhoria progressiva e continuada das condições de
segurança das Escolas do Município, quer nas próprias instalações, quer nos
aspetos comportamentais da sua população;



Incrementar o diálogo e a reflexão sobre os assuntos de segurança, envolvendo
as entidades responsáveis ao nível local e os representantes das Escolas.

Neste âmbito são disponibilizadas a toda a comunidade escolar dos estabelecimentos
de ensino do concelho, as seguintes ações programadas:
o

Ação de Sensibilização sobre “O que fazer em caso de emergência”, com
conteúdos adaptados para cada nível de ensino;

o

Formação de 1ª intervenção para as equipas internas do Plano de Emergência,
no âmbito das medidas de autoproteção;

o

Mass-Training de Suporte Básico de Vida (SBV);

o

Exposições Estáticas de Meios e Recursos dos Agentes de Proteção Civil;

o

Exercícios funcionais/setorais e à escala total (com meios reais) para testar as
medidas de autoproteção face a uma situação de emergência.

o

Sessões temáticas sobre riscos específicos, que no ano letivo em apreço centrarse-á no Risco Sísmico e Tsunami.

