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APRESENTAÇÃO

OBJETIVOS E PÚBLICO-ALVO

Associando-se às comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil, 
Albufeira realiza a II FEIRA DE PROTEÇÃO CIVIL, motivada pelo sucesso que 
este certame teve em 2014.

Tal como na 1ª edição, a Feira compreenderá as áreas da Proteção e 
Combate a Incêndios, Segurança de Pessoas e Bens, Socorro e Salvamento, 
Segurança, Saúde no Trabalho, Segurança na Circulação e nos Transportes 
e Comunicações.

Durante a Feira decorrerá a apresentação e demonstração dos meios dos 
Agentes de Proteção Civil e Entidades de Apoio. A presença na Feira de 
entidades privadas locais, regionais e nacionais, permitirá a divulgação e 
conhecimento de produtos e serviços atualmente existentes nesta vasta 
área que é a Segurança. 

Ao longo da Feira, realizar-se-ão seminários técnicos e de informação à 
população, relativos a diversas temáticas.

Com esta iniciativa, de interesse geral da comunidade, desejamos 
proporcionar o conhecimento da missão, meios e recursos das Entidades 
envolvidas na área da Proteção Civil, possibilitando o contato direto e 
interação com a população.

Procuramos ainda alcançar um público profissional nas áreas do Safety, 
Security e Segurança e Higiene no Trabalho, particularmente técnicos, 
tecido empresarial, hotelaria, restauração, bebidas, comércio, serviços e 
outros.



A II Feira de Proteção Civil de Albufeira realiza-se no EMA- Espaço Multiusos de 
Albufeira, no Auditório da AHETA-Associação de Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve e no Edifício dos Paços do Concelho de Albufeira.

LOCALIZAÇÃO

EMA
Espaço Multiusos de Albufeira

Edifício dos Paços 
do Concelho de Albufeira

AHETA
Associação dos Hotéis e Empreendimentos

Turísticos do Algarve

PARQUE
DE ESTACIONAMENTO



EMA - Espaço Multiusos de Albufeira

10h30  |  Incêndios Urbanos: Segurança no Lar
BVA – Bombeiros Voluntários de Albufeira
Objetivos: Dotar os presentes de conhecimentos que lhes permitam prevenir e 
mitigar as consequências provenientes de incêndios domésticos.
Público-alvo: População em geral.

11h45  |  Internet Mais Segura
GNR – Guarda Nacional Republicana
Objetivos: Alertar para os perigos no uso da internet e regras de segurança.
Público-alvo: Educadores, pais, famílias, alunos e população em geral.

14h00  |  A Segurança Rodoviária e o Programa Escola Segura
GNR – Guarda Nacional Republicana
Objetivos: Sensibilizar para a segurança infantil no interior do automóvel e 
identificar os problemas mais contributivos para a sinistralidade rodoviária.
Público-alvo: Educadores, pais, famílias, alunos e população em geral.

15h30  |  Máquinas e Equipamentos de Trabalho
ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho
Objetivos: Garantir a aquisição de máquinas seguras e a utilização de 
equipamentos de trabalho bem adaptados; 
- promover a utilização do equipamento por trabalhador habilitado; 
- proporcionar locais de trabalho bem concebidos; 
- proceder à verificação dos equipamentos de trabalho; 
- planear a prevenção através da gestão sistemática da segurança de máquinas.
Público-alvo: Empregadores, trabalhadores, técnicos e técnicos superiores de 
Segurança no Trabalho.

PROGRAMA
18 de março 2016



17h00 | Apresentação do Plano de Emergência para o Risco Sismico e Tsunamis do             
               Algarve (Apresentação do simulador de Risco Sismico e Tsunamis do Algarve)
ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil
Objetivos: A Autoridade Nacional de Proteção Civil, ciente dos efeitos que um sismo 
de moderada a elevada magnitude possa provocar na região do Algarve, tem vindo a 
desenvolver alguns trabalhos técnico-científicos junto de entidades públicas e 
privadas, que contribuem para uma resposta mais eficaz e eficiente em casos de 
ocorrência. A ANPC tem também em desenvolvimento políticas adequadas aos 
princípios basilares da Proteção Civil: prevenção, planeamento e resposta.
Neste sentido, iniciou-se em 2007 o Estudo do Risco Sísmico e de Tsunamis do 
Algarve (ERSTA), que teve como objetivo o conhecimento aprofundado do risco 
sísmico e de tsunamis na região, de modo a contribuir para o desenvolvimento de 
um plano especial de emergência detalhado para estas situações.
Público-alvo: APC, entidades de apoio, população em geral.

AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

11h00  |  Os Espaços de Divertimento Público
APSEI – Associação Portuguesa de Segurança
Objetivos: No âmbito do Regime Jurídico de Segurança contra Incêndios em 
Edifícios /  Regime Jurídico de Segurança Privada.
Público-alvo: Empresas de segurança, técnicos responsáveis e delegados de 
segurança, técnicos segurança no trabalho, agentes de fiscalização e outros 
profissionais de segurança.

15h00  |  Planeamento, Condução e Avaliação de Exercícios e Simulacros
Safety - SCIE
Objetivos: Esclarecer acerca do enquadramento legal. Dotar os participantes de 
conhecimentos no âmbito da Conceção de Exercícios, Príncípios de Controlo e 
Avaliação de exercícios e simulacros, no âmbito da portaria 1532/2008.
Público-alvo: Técnicos responsáveis e delegados de segurança, técnicos 
segurança no trabalho, agentes de fiscalização e outros profissionais de 
segurança.

EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

14h30  |  Prevenção dos Incêndios Florestais. Reunião de Trabalho
Gabinetes Técnico Florestais
Workshop
Público-alvo: ICNF e gabinetes técnico florestais das autarquias.



EMA - Espaço Multiusos de Albufeira

10h00 | Apresentação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Albufeira
SMPCA- Serviço Municipal de Proteção Civil de Albufeira
Objetivos:  Preparar a população para resposta a um acidente grave ou catástrofe.
Dar a conhecer os riscos do concelho e respetivas medidas de autoproteção.
Público-alvo: População em geral, APC e entidades de apoio.

11h30  |  Sistema Integrado de Emergência Médica - SIEM
INEM-Instituto Nacional de Emergência Médica
Objetivos: Dar a conhecer o conceito de Sistema Integrado de Emergência Médica.
Público-alvo: População em geral.

14h30  |  Gestão da Emergência na Infraestrutura Ferroviária
IP - Infraestruturas de Portugal, S.A.
Objetivos: Dar a conhecer o sistema de gestão da emergência na Infraestrutura 
Ferroviária, riscos associados à Infraestrutura Ferroviária; articulação com Proteção 
Civil.
Público-alvo: Agentes de Proteção Civil e entidades de apoio.

16h00  |  Primeiros Socorros Adulto
CVP - Cruz Vermelha Portuguesa
Objetivos: Informar os presentes acerca das noções básicas de primeiros socorros.
Público-alvo: População em geral.

PROGRAMA
19 de março 2016
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