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DATAS IMPORTANTESAPRESENTAÇÃO

LOCAL

CONTACTOS

Ao longo da História, a Humanidade tem sido 
confrontada com a difusão de doenças infeciosas, 
causadas por vírus e bactérias que marcaram a I fase da 
Transição Epidemiológica, gerando elevada morbilidade e 
mortalidade. A tecnologia de transporte, contextos 
políticos e o comércio internacional, contribuíram para a 
emergência de doenças à escala global.   

A história do(s) coronavírus começa em 1965 quando 
Tyrrell e Bynoe identificam o agente em culturas de 
traqueia embrionária humana (B814). Mais recentemente, 
já no século XXI, o primeiro caso de uma pneumonia 
atípica (SARS) surgiu em Guangdong, no sudeste da China 
em novembro de 2002. Identificado na Ásia, rapidamente 
se propagou pela América do Norte e do Sul e pela 
Europa. Até julho de 2003 atingiu 29 países e regiões, com 
cerca de 8000 infetados e 774 mortes.

Mais recentemente, o ano de 2020 ficará marcado na 
memória mundial como o ano da eclosão e difusão à escala 
global da pandemia por SARS-CoV-2. A sua propagação 
rápida e intensa, colocou em causa a sociedade globalizada, 
os seus modos de vida e as suas interdependências, com 
impactos sociais, políticos e económicos cuja dimensão ainda 
não está bem determinada. 

Para além deste surto pandémico, no presente, a 
Medicina de Catástrofe tem sido convocada a prestar 
auxílio e a encontrar soluções na sequência de múltiplas 
situações adversas para os seres humanos, geradas por 
fenómenos climáticos excecionais, sismos, conflitos 
bélicos, catástrofes ambientais de causa antrópica, cujo 
impacto e modo de intervenção urge discutir, envolvendo 
especialistas de diversas áreas, sejam académicos ou 
operacionais, com o objetivo de partilhar boas práticas, 
discutir políticas e meios de atuação amplos e diversos, 
capazes de responder à gestão e prestação de cuidados 
polivalentes em cenários de multivítimas.
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15/04/2022 - Data limite para submissão de 
resumos de comunicações (orais 
e posters);

30/04/2022 - Data para comunicação da 
aceitação de resumos;

15/05/2022 - Data limite para inscrições com 
bonificação, incluindo a regu-
larização de inscrições por parte 
dos autores de comunicações;

16/05/2022 - Data a partir da qual as inscrições 
sofrem agravamento do preço;

Webpage:  https://isgmc.riscos.pt/

S E M I N Á R I O
DO GRUPO DE

M E D I C I N A  D E
C A T Á S T R O F E

 I
30/06/2022 - Data para a submissão de artigos 

para a revista Territorium;

DEPGEOTUR
DEP ART AME NTO  
DE G EOGR AFIA
E  TURISMOLIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES

https://territorium.riscos.pt/chamada-de-artigos/


OBJETIVOS

PUBLICO ALVO

Discutir resultados de investigação e experiências 
relevantes no âmbito dos impactos gerados por 
diversas pandemias/epidemias que afetaram a história 
recente da humanidade, em particular a COVID-19, 
nas suas múltiplas vertentes, constituindo um fórum de 
debate especializado sobre a temática dos riscos e da 
medicina de catástrofe, promovendo a partilha  de 
conhecimentos e boas práticas presentes na prestação 
de socorro, cuidados de saúde, comunicação/infor-
mação, apoio social à população em contexto de 
vulnerabilidade, bem como orientações políticas 
associadas à prevenção dos riscos.

Comunidade científica (professores, investigadores, 
técnicos e estudantes), os dirigentes e técnicos de organis-
mos centrais, regionais e municipais do sector público e do 
setor privado, os agentes de proteção civil, as farmacêuti-
cas, e laboratórios clínicos, a sociedade civil, associações 
e/ou organizações não-governamentais, os empresários,  
e o público em geral, com interesse na temática.

Dia 07/06/2022
09:00     Sessão de Abertura (sala TPQ)
09:30     Conferência de Abertura 1  (sala TPQ):

“Medicina Catástrofe. Ética. Pandemias”, 
pelo General Médico Henri Julien

10:15     Conferência de Abertura 2  (sala TPQ):
“Paradigma de atuação da UEFISM em 
cenários de emergência e catástrofe”, 
pela Coronel Médica Ana Salazar

11:30     Mesa Redonda 1  (sala TPQ):
“A comunicação em cenários de pandemia 
e catástrofe”

13:10     Almoço (livre)
14:30     Mesa Redonda 2  (sala TPQ):

“Medicina de catástrofe e pandemias”
16:30     Mesa Redonda 3  (sala TPQ):

“Medicina de catástrofe em contexto 
extra hospitalar”

Dia 08/06/2022
09:00     Sessões Paralelas de Comunicações Orais
11:30     Mesa Redonda 4  (sala TPQ):

“A relevância da comunicação e a sua 
influência na gestão dos riscos e das crises”

13:10     Almoço (livre)
14:30     Mesa Redonda 5  (sala TPQ):

“Especialidades conexas com situações 
sanitárias excecionais”

16:30     Mesa Redonda 6  (sala TPQ):
“Ameaças não convencionais em cenários 
de catástrofe”

Dia 09/06/2022
09:00     Sessões Paralelas de Comunicações Orais
11:30     Sessão de Encerramento  (sala TPQ)
13:10     Almoço (livre)
14:00     Visita Técnica ao Centro de Saúde Militar 

de Coimbra

PROGRAMA

Dados para pagamento:
Banco: Caixa Geral de Depósitos
Nome da Conta: RISCOS
IBAN: PT50 003502550023519283079
BIC/SWIFT: CGDIPTPL  |  NIF: 506 731 391

INSCRIÇÃO

Estudantes de licenciatura e mestrado

Profissionais e Institucionais

25€

50€

50€

75€

Até 15 de
maio de 2022

Depois de 15 de
maio de 2022

Os preços no seminário incluem:
livro de resumos, certificados e material de divulgação.
A taxa de inscrição não inclui qualquer seguro para os participantes ou
acompanhantes, no que respeita a acidentes, doença ou perda de bens pessoais

Tipo de inscrição
(euros)

Associados da RISCOS;
Professores dos Ensinos Básico e Secundário;
Estudantes de doutoramento e pós-doutoramento;

Seminário
Visita

Técnica

10€

10€

100€ 150€20€

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

Serão acolhidos trabalhos científicos desenvolvidos no 
âmbito da temática do Seminário para apresentação sob a 
forma de comunicação oral ou de poster;

Os resumos aceites para apresentação no Seminário 
serão reunidos num Livro de Resumos a disponibilizar 
durante o evento.

Aos autores dos trabalhos selecionados e que participem 
no Seminário será proposta a preparação de trabalhos 
completos, com vista à sua publicação num número 
especial da Territorium - Revista Internacional de Riscos.

Eixos Temáticos

- História, Geografia e Sociologia das pandemias;
- Pandemia COVID'19 e intervenção sanitária;
- Saúde mental, pandemias e cenários de catástrofe;
- Operações de socorro em cenário de pandemia;
- Comunicação em contexto de pandemia.

VISITA DE ESTUDO
Centro de Saúde Militar de Coimbra

Visa a observação in situ dos meios e recursos, 
de âmbito militar, para a prestação dos melhores 
cuidados polivalentes de saúde em cenários de 
missão, geralmente adversos, quer hostis, como 
nos cenários de conflitos bélicos, quer caóticos, 
como sucede nos cenários de catástrofe, 
designadamente de ajuda humanitária, seja de 
pandemias, de contaminação e de escassez de 
bens essenciais.

https://territorium.riscos.pt/chamada-de-artigos/

