17 de Maio de 2017

18 de Maio de 2017

19 de Maio de 2017

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

09:00-10:00 h
10:00-11:30 h

Acreditação de assistentes
Inauguração do Congresso

09:00-11:30 h
MESA 3
	Riscos Naturais I
❚ Equador: terremoto de 2016
❚ Resposta nacional e internacional de
equipas USAR
❚ Terremoto ou avalanche na Itália
❚ Técnicas de busca e resgate em
estruturas colapsadas

Discursos de abertura

Palestra inaugural
11:30-12:00 h

Café

12:00-14:00 h

MESA 1
Emergências e Terrorismo

❚ Atentados de Paris: BSPP
❚ Resposta a ataques terroristas com
armas químicas
❚ Resposta a emergências com risco
radiológico e nuclear
❚ Gestão de Emergências em RRSS
- VOST Europa

14:00-16:00 h

11:30-12:00 h

❚ Os grandes incêndios florestais da
América do Norte
❚ Incêndios florestais que viram
urbanos: Chile (Valparaiso) 2017
❚ Incêndios na Europa: Portugal, quarto
país do mundo com maior perda de
massa florestal no século XXI
❚ Gestão Operacional e Comando
perante IIFF

16:00-17:30 h
MESA 2
	Equipamentos de intervenção diante
de riscos tecnológicos

❚ Equipamentos de Proteção NRBQ:
descontaminação e tratamentos de
equipamentos
❚ Viaturas de Bombeiros diante de
riscos tecnológicos
❚ Guia operacional face a acidentes
em transportes de mercadorias
perigosas
❚ Coordenação entre recursos
médicos e bombeiros para
situações de emergência em Peru

17:30-19:00 h	OPCION 1:
Atelier de Resgate Vertical
	OPCION 2:
	
Atelier de cuidados médicos para
situações de emergência NRBQ
	OPCION 3:
	
Inspeção técnica

14:00-16:00 h

❚ A
 nálise do futuro das profissões de
Bombeiros e Emergências
❚ Formação universitária em
Emergências
❚ França: ENSOSP
❚ A formação de bombeiros e serviços
de emergências na Espanha

Café

12:00-14:00 h
Mesa 4
	Riscos Naturais II

Almoço

09:00-11:30 h
Mesa 6
	Formação para Serviços de Bombeiros
e Emergências

11:30-12:00 h

Café

12:00-13:30 h

Mesa 7
Prevenção e Intervenção
❚ Modelos de predição e prevenção de
riscos
❚ Prevenção e Formação em empresas
de alto risco
❚ Redução do número de vítimas de
toxicidade do fumo
❚ Prevenção de incêndios na Espanha

Almoço

16:00-17:30 h
Mesa 5
	Equipamentos de intervenção face a
riscos naturais
❚ Viaturas de Bombeiros face a riscos
naturais (incêndios florestais)
❚ Vestuário de proteção face a riscos
naturais
❚ Tratamento da água face a
catástrofes naturais

17:30-19:00 h	OPCION 1:
Atelier de ferramentas de resgate e
remoção de escombros
	OPCION 2:
	
Desencarceramento
	OPCION 3:
	
Inspeção técnica
21:00 h	Jantar de Gala

13:30 h

Evento de Encerramento do Congresso

