


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 co-organizada pela

Câmara Municipal de Portimão e pelos Bombeiros de Portimão, com o apoio da Junta de Freguesia de Portimão,

contando com parceiros institucionais de referência nacional nomeadamente 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.



Com 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!



•10.000 Visitantes

•100 Expositores/Entidades 
Representadas

•Mais de 50 Atividades já 
agendadas!!



Um espaço dedicado de “corpo e alma” à sua 

proteção e socorro! 

4.000 m² de exposição indoor

Prestadores e fornecedores de bens e 

serviços na área da segurança e da proteção

civil, agentes de proteção civil e entidades 

cooperantes do sistema integrado de operações

de proteção e socorro a nível nacional.



Um espaço dedicado de “corpo e alma” à sua 
proteção e socorro! 

8.000 m² de exposição outdoor:

- Demonstrações Práticas de veículos e 

equipamentos de proteção civil e socorro

- Exercícios e workshops para operacionais

- Ações de Sensibilização e Informação Pública

- Exposição estática de meios e recursos dos 

Agentes de Proteção Civil

- PLASTRON de capacidades das forças e serviços



Com um programa que abrange todas as vertentes 
da segurança! 

- Seminários e conferências

- Apresentações públicas oficiais

- Cursos Temáticos e Ações de Formação

- Workshops

- Demonstrações práticas

- Ações de Sensibilização



Uma Feira de cariz pedagógico!

- “Bombeiro por um dia”

- Demonstrações pedagógicas no âmbito 

da educação para o risco

- Visitas organizadas para a 

comunidade



Um espaço congregador de vários momentos 
importantes!

- Entrega de certificado de “Cidade 

Resiliente” aos Municípios da 

Região do Algarve pelas Nações Unidas

- Apresentação do Programa 

“Algarve Seguro 2018” – Região de 

Turismo do Algarve




