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Seja Bem-vindo(a) à ALGARSAFE’18!

Entre  24  e  26  de  maio  o  Portimão  Arena  e  o  Parque  de  Feiras e 
Exposições são palco para a ALGARSAFE´18 – Feira Internacional de 
Proteção Civil e Socorro de Portimão, numa iniciativa coorganizada 
pela Câmara Municipal de Portimão e pelos Bombeiros de Portimão, 
com o apoio da Junta de Freguesia de Portimão, contando, ainda, com 
parceiros institucionais de referência nacional, a Autoridade Nacional 
de Proteção Civil, a Liga dos Bombeiros Portugueses, a Escola Nacional 
de Bombeiros, a APSEI e a Safe Communities Portugal, entre outros.

Esta que é a maior feira do género a Sul do Tejo, contará com a presença 
de  dezenas  de  entidades  públicas  e  privadas,  entre  prestadores  e 
fornecedores de bens e serviços na área da segurança e da proteção 
civil, bem como agentes de proteção civil e entidades cooperantes do 
sistema integrado de operações de proteção e socorro a nível nacional.

Não perca a oportunidade de visitar um espaço dedicado de “corpo e 
alma” à sua proteção e socorro! 

Participe num evento que oferece um programa único que abrange 
todas as vertentes da segurança…

Um  espaço  comercial  para  quem  procura  as  melhores  soluções e 
equipamentos, com fóruns temáticos, pedagógicos e de discussão de 
temas da atualidade, formação para quem tem a responsabilidade de 
proteger  ou  salvar  ou  mesmo  prevenir,  momentos  inéditos  para 
compreender  o  funcionamento  do  Sistema  de  Proteção  Civil  em 
Portugal, e ações dirigidas a quem quer aprender a ser mais consciente 
e estar preparado para ajudar o próximo.

Um evento dirigido igualmente às famílias, com momentos lúdicos em 
que as crianças vão até mesmo poder tocar as sirenes dos veículos!

Uma feira inclusiva, com ENTRADA GRATUÍTA PARA TODOS!



24 MAIO, Quinta-feira

9h00-13h00
Seminário “Emergency Response in Portugal”,
pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Portimão e o Safe 
Communities Portugal
Com intervenções de responsáveis e agentes do Sistema Integrado de 
Operações de Proteção e Socorro e do Sistema Integrado de Emergência 
Médica, este seminário, palestrado em inglês, visa proporcionar um espaço 
destinado a cidadãos estrangeiros interessados em perceber o 
funcionamento dos sistemas de resposta no âmbito da proteção civil e 
socorro em Portugal, bem como esclarecer eventuais dúvidas sobre as 
regras e procedimentos a adotar em situações de emergência.
Destinatários: Comunidade Estrangeira residente em Portugal.
Inscrições no secretariado da ALGARSAFE’18 ou através do email 
eventos@ahbvp.pt. Inscrições gratuitas, limitas ao número de lugares disponíveis.
 

9h30-16h30
Curso de Técnico Responsável
de Segurança contra Incêndios
Renovação Formação Geral (APSEI),
O curso de Renovação de Técnico Responsável de Segurança contra 
Incêndio em Edifícios da APSEI dá cumprimento aos requisitos de 
qualificação dos técnicos responsáveis pela comercialização, instalação e/ou 
manutenção de equipamentos e sistemas de segurança contra incêndio 
em edifícios estabelecidos pelo Despacho nº 10738/2011, para efeitos da 
renovação da sua acreditação pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.
Destinatários: Técnicos responsáveis de SCIE acreditados pela ANPC que 
necessitem de renovar a acreditação.
Mais informações e inscrições em: 
http://www.apsei.org.pt/formacao/cursos-de-formacao/curso-de-renovacao-de-
tecnico-responsavel-de-sci/



10h00
Abertura Oficial e Inauguração da ALGARSAFE´18
• Entrega de Certificado de “Cidade Resiliente” aos Municípios da 

Região do Algarve pelas Nações Unidas - “UNISDR´s Making Cities 
Resilient Campaing” - United Nations Office for Disaster Risk Reduction

• Apresentação do Programa “Algarve Seguro 2018”, pela Comunidade 
Intermunicipal do Algarve e Região de Turismo do Algarve

• Apresentação dos Trabalhos da Comissão para a Planificação da 
Resposta em Saúde no contexto de Situações Críticas e de Exceção 
no Algarve, pelo Ministério da Saúde



14h30-18h00
Workshop Cidades Resilientes, pela Autoridade Nacional 
de Proteção Civil e Serviço Municipal de Proteção Civil da 
Amadora
Evento no âmbito do Grupo de Trabalho das Cidades Resilientes  e da 
Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofes, com o intuito de 
promover a interação entre os 16 Serviços Municipais de Proteção Civil do 
Algarve, com 4 salas temáticas, nomeadamente para melhorar o 
conhecimento sobre os riscos, abordar estratégias para a redução dos riscos de 
catástrofes, melhorar e preparar face à ocorrência de riscos e envolver os 
cidadãos no conhecimento dos riscos.
Destinatários: Representantes das Cidades Resilientes do Algarve (dirigentes e 
técnicos dos Serviços Municipais de Proteção Civil)

14h30-18h30
33.º Fórum APSEI - “O papel da 
Segurança nos Hotéis e Alojamentos 
Locais”, pela APSEI - Associação 
Portuguesa de Segurança
Os Fóruns APSEI têm como fim divulgar informação técnica ou de 
enquadramento legal de forma a promover a partilha de conhecimento 
especializado em segurança. Em especial, nesta edição que se irá desenrolar 
no Algarve, no âmbito do ALGARSAFE, os temas abordados serão 
centralizados na realidade desta zona geográfica, caracterizada pela sua 
atividade turística. 
Destinatários: Técnicos instaladores e de manutenção de sistemas de 
segurança contra incêndio, responsáveis de segurança, projetistas de 
segurança, fabricantes de sistemas de segurança, fiscalizadores de obras, 
entidades fiscalizadoras e licenciadoras, entre outros.
Mais informações e inscrições em: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOERuzwuDU2iSntYeEQ7p2sdFyLWF_5j8-
-StSH069D7n7Ww/viewform?usp=sf_link

24 MAIO, Quinta-feira



* Inscrições no secretariado da ALGARSAFE’18 ou através do email 
eventos@ahbvp.pt. Inscrições gratuitas, limitado ao número de lugares disponíveis.

14h00-18h00
Sessões de Apresentação do Simulador de Risco 
Sísmico para o Algarve, pela ANPC - Autoridade 
Nacional de Proteção Civil*
Todos os dados recolhidos e produzidos no âmbito do Estudo do Risco 
Sísmico e de Tsunamis do Algarve (ERSTA) estão organizados sob a forma 
de um SIG, para permitir a modelação do risco sísmico, o que possibilita 
estimar e visualizar as previsões de danos, devidamente georreferenciadas, 
para uma melhor e mais eficaz gestão da emergência.  
Este Simulador permite a simulação de cenários sísmicos credíveis sendo, 
por isso, de extrema utilidade para o apoio à prevenção e ao planeamento 
da intervenção e apoio ao desenvolvimento de um plano especial de 
emergência detalhado para os riscos sísmico e de tsunami no Algarve.
Destinatários: População em geral.



24 MAIO, Quinta-feira

24 e 25 de maio
9h30-17h30
Curso de Gestão de Segurança Contra Incêndios 
de Edifícios Hoteleiros, pela APSEI - Associação 
Portuguesa de Segurança
O Curso de Gestão de Segurança contra Incêndio de Edifícios Hoteleiros 
da APSEI pretende dotar os responsáveis e delegados de segurança 
deste tipo de edifícios dos conhecimentos e valências necessários à 
definição e implementação de uma organização de segurança contra 
incêndios, que dê resposta às exigências da atual regulamentação de 
segurança contra incêndio em edifícios.
Destinatários: responsáveis e delegados de segurança deste tipo de 
edifícios.
Mais informações e inscrições em https://www.apsei.org.pt/formacao/cursos-
de-formacao/curso-de-gestao-de-seguranca-contra-incendio-de-edificios-
hoteleiros/ 

24, 25 e 26 de maio
9h00–18h00
Workshop Técnicas de Elevação de Emergência,
pela Heavy Rescue Portugal*
Com este workshop pretende-se dotar os participantes com conhecimentos 
teoŕicos e prat́icos que lhes permitam proceder ao salvamento ou resgate, 
em segurança, de vit́imas encarceradas em cenaŕios de acidente.
Destinatários: Bombeiros.



24, 25 e 26 de maio
9h00–18h00
Workshop Técnicas de RIT, pela Escola Portuguesa de 
Salvamento*
Este workshop, que consiste em técnicas de intervenção rápida em 
cenários de incêndio ou colapso, vem da metodologia dos bombeiros 
Americanos onde coloca a segurança e salvamento dos próprios 
operacionais em primeiro lugar, utilizando o material disponível nos 
veículos de intervenção para efetuar essas operações, tendo como principal 
objetivo o treino de sobrevivência a situações difíceis.
Destinatários: Bombeiros.

* Inscrições no secretariado da ALGARSAFE’18 ou através do email 
eventos@ahbvp.pt. Inscrições gratuitas, limitado ao número de lugares disponíveis.



25 MAIO, Sexta-feira

10h00
Apresentação pública do Plano Operacional 
Municipal - Incêndios Rurais do Município de 
Portimão para 2018, pelo Comandante Operacional 
Municipal, com presença da Comissão Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios, Comissão Municipal de 
Proteção Civil, Serviço Municipal de Proteção Civil e 
Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de 
Portimão.

9h00-13h00
Seminário “Projeto de Segurança Contra 
Incêndios em Edifícios baseado no desempenho: 
uma tendência internacional, pela Society of Fire 
Protection Engineers (SFPE) Portugal
A Society of Fire Protection Engineers (SFPE) é uma associação de 
técnicos de segurança contra incêndios, que foi criada em 1950, nos 
EUA. Está presente em todo o mundo, através de 69 núcleos regionais e 
locais e 15 núcleos académicos, contando atualmente com cerca de 
4.300 membros. Na Europa está presente em Espanha, França, Itália, 
Países Baixos, Reino Unido, Polónia, Suécia e agora, também em 
Portugal.
Destinatários: População em geral.
Mais informações e inscrições 
através do email info@sfpe.pt



9h00-18h00
Workshop “Hazmat Awareness”, pelos Bombeiros de 
Portimão em parceria com a Escola Nacional de Bombeiros*
Pretende sensibilizar quem aborda um acidente envolvendo matérias 
perigosas, reconhecer e identificar os perigos e riscos inerentes, bem 
como encetar os respetivos protocolos de segurança, isolamento e 
notificação. Inclui um laboratório de química e exercícios práticos de 
simulação.
Destinatários: Agentes de Proteção Civil e Entidades Cooperantes do 
Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro.

14h00-19h00
Workshop “Antecipar fenómenos extremos em 
Incêndios Rurais - o apoio à decisão”, pelos 
Bombeiros de Portimão, em parceria com a Escola Nacional 
de Bombeiros*
Este workshop pretende dar a conhecer melhor os mecanismos de 
apoio à decisão no âmbito do combate aos incêndios rurais, com 
destaque para as ferramentas de reconhecimento e avaliação da 
situação, e a antecipação no comportamento do incêndio e protocolos 
de segurança.
Destinatários: Agentes de Proteção Civil e Entidades Cooperantes no 
âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios.

* Inscrições no secretariado da ALGARSAFE’18 ou através do email 
eventos@ahbvp.pt. Inscrições gratuitas, limitado ao número de lugares disponíveis.



9h00-13h00
Seminário “A Ética & A Catástrofe”, pelo Centro 
Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) - Viaturas 
Médicas de Emergência e Reanimação
Destinatários: Médicos e Enfermeiros, Agentes de Proteção Civil, Forças 
e Serviços de Segurança, responsáveis políticos e técnicos da Proteção 
Civil, dirigentes e técnicos das áreas da saúde e ação social e segurança.
Mais informações e inscrições em: 
https://goo.gl/forms/tNUkYVDwGW5woWY53

9h00-13h00
Curso Elementar de Proteção Civil e Riscos para 
Voluntários de Proteção Civil, pelo Serviço Municipal 
de Proteção Civil de Portimão*
Formação de iniciação para futuros voluntários que pretendem integrar 
a bolsa do Serviço Municipal de Proteção Civil, assumindo em situação 
de acidente grave ou catástrofe funções de apoio logístico e assistência 
no âmbito da estrutura municipal de Proteção Civil.
Destinatários: População residente no concelho de Portimão

26 MAIO, Sábado



9h30-18h00
Conferência de Coordenadores em Salvamento 
Aquático “CCSA´18”, pela Unidade de Intervenção em 
Salvamento Aquático (UNISA) 08 - Algarve*
Esta conferência pretende ser um espaço de debate, reflexão e partilha 
de conhecimentos e boas práticas no âmbito da gestão de operações de 
proteção e socorro em meio aquático, bem como na manutenção das 
unidades de resposta do Sistema Integrado de Operações de Proteção e 
Socorro.
Destinatários: Coordenadores, Supervisores e Chefias de Unidades de 
Intervenção em Salvamento Aquático.

* Inscrições no secretariado da ALGARSAFE’18 ou através do email 
eventos@ahbvp.pt. Inscrições gratuitas, limitado ao número de lugares disponíveis.
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26 MAIO, Sábado

14h00-18h00
Seminário “Drones em Operações de Proteção Civil e 
Socorro”, pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de 
Portimão, Bombeiros de Portimão e Escola Nacional de 
Bombeiros*
Neste seminário pretende-se criar um espaço de partilha e debate no 
âmbito da utilização de aeronaves não tripuladas em operações de 
segurança, proteção civil e socorro. São abordadas questões como o 
enquadramento legal e requisitos da missão, com participação de 
oradores internacionais com experiências consolidadas no 
empenhamento de drones em contexto operacional.
Destinatários: Agentes de Proteção Civil, Forças e Serviços de 
Segurança, responsáveis políticos e técnicos da Proteção Civil, dirigentes 
e técnicos das áreas da saúde e ação social e segurança.

18h00
Sessão de Encerramento da ALGARSAFE’18





PARCEIROS:

ORGANIZAÇÃO:

MEDIA PARTNERS:
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