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O Programa de Sensibilização do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) 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 que tem sido aprovado anualmente pela
Comissão Municipal de Proteção Civil, e abrangeu, até ao momento, mais de 40.000 pessoas na
comunidade escolar pública e privada com uma média de 300 ações/ano envolvendo os diferentes
Agentes de Proteção Civil locais e demais Entidades que cooperam em situações de emergência.
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.

No intuito de ampliar a oferta educativa na edição do presente ano, incorporam-se novas metodologias
e sessões temáticas diversificadas de acordo com o nível de escolaridade, contando com ações em
contexto de sala de aula, bem como em espaços e recintos exteriores que facilitem a sensibilização.
O calendário continua a contar com ações programadas:
•

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

•

Ação de Sensibilização sobre “Como pedir socorro”;

•

Formação de 1ª intervenção para as equipas internas do Plano de Emergência, no âmbito das
medidas de autoproteção de cada recinto/edifício escolar;

•

Suporte Básico de Vida (SBV) para alunos, docentes e demais colaboradores;

•

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

•

Exercícios funcionais/setoriais e à escala total (com meios reais) para testar as medidas de
autoproteção face a uma situação de emergência em cada edifício/recinto;

•

Ações sobre Prevenção e Autoproteção no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios;

•

Sessões temáticas sobre riscos específicos, como é o caso dos riscos ferro-rodoviários e a
novidade deste ano serão os perigos das matérias perigosas.

O SMPC de Portimão, através do Gabinete Técnico de Sensibilização e Informação Pública continua
disponível para corresponder a eventuais necessidades especificas de formação/informação, bastando
para o efeito contatar-nos através do email proteção.civil@cm-portimao.pt ou no 282 420 130.
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