
Gestão de riscos e alterações climáticas é o tema de conferência internacional em 
Setúbal 

"Gestão do Risco e Alterações Climáticas" é o tema proposto para a II Conferência 
Internacional Risco, Segurança e Cidadania, que hoje foi apresentada e que reúne 400 
participantes nacionais e estrangeiros, a 28 e 29 de março, em Setúbal. 

Lusa 

20 Fevereiro 2019 — 15:33 

Organizada pela Câmara Municipal de Setúbal, Centro de Estudos e Intervenção em 
Proteção Civil, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de 
Lisboa e Instituto Politécnico de Setúbal, a II Conferência Internacional de Setúbal conta 
com 31 comunicações de 23 especialistas estrangeiros e oito portugueses, que vão 
partilhar conhecimentos técnicos e científicos e experiências na prevenção de riscos e na 
minimização dos efeitos das alterações climáticas.  

"Em Setúbal estamos verdadeiramente empenhados na melhoria da qualidade ambiental 
do concelho e queremos contribuir ativamente para a salvaguarda do futuro do planeta", 
disse, em conferência de imprensa, o vereador da Proteção Civil na Câmara de Setúbal, 
Carlos Rabaçal. 

"A grande operação de proteção civil e prevenção de riscos que constituiu a última época 
balnear, com a alteração do esquema de circulação nos acessos às praias da Arrábida" e 
a "baía de retenção pluvial e prevenção de cheias, que está em construção na zona da 
várzea", foram dois exemplos referidos pelo vereador sobre a intervenção do município 
setubalense na prevenção de riscos e mitigação das alterações climáticas. 

Por outro lado, Carlos Rabaçal sublinhou ainda a importância crescente da Conferência 
Internacional de Setúbal a nível europeu, salientando que se trata do único evento do 
género na Europa e que o reconhecimento internacional é confirmado pela presença dos 
melhores especialistas e de representantes de diversas instituições europeias e 
supranacionais, designadamente das Nações Unidas, UNESCO, OCDE e Comissão 
Europeia. 

Segundo Duarte Caldeira, do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil, que 
também faz parte da organização da Conferência Internacional de Setúbal, o mérito da 
iniciativa resulta, em grande parte, da "orientação estratégica da Câmara Municipal de 
Setúbal". 

Entre as três dezenas de oradores na conferência de Setúbal, estão anunciadas 
comunicações de Hitomi Kubo, da Unidade de Segurança Humana das Nações Unidas, 
sobre `Segurança Humana - Construção de Resiliência face às Alterações climáticas´, e 
de Karolina Kalinowska, da Direção Geral de Ajuda Humanitária e Proteção Civil da 
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Comissão Europeia, que irá falar sobre `Desafios futuros das Alterações Climáticas sobre 
o Auxílio Humanitário e Gestão de Crises´.  

Destacam-se ainda as participações de Cláudio Forner, do Secretariado da Convenção 
Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, de Francisco Castro Rego, 
presidente do Observatório Técnico Independente da Assembleia da República (que 
acompanha o problema dos incêndios florestais), e de Augusto Mateus, coordenador do 
Plano Estratégico de Desenvolvimento Setúbal 2026. 

O Fórum Luísa Todi, o Inatel e os auditórios da Escola de Hotelaria e da Administração 
dos Portos de Setúbal e Sesimbra são os espaços qua vão acolher a conferência, que 
tem o alto patrocínio do Presidente da República e os apoios da OCDE e das Nações 
Unidas, através da `United Nations Trust Fund for Human Security´. 
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