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A estratégia definida para a temática a abordar nos
Encontros Nacionais de Riscos privilegia, preferencialmente, um tema que se relacione com uma efeméride
evocativa de uma plena manifestação de risco que seja
recordada nesse ano.
Assim, dando continuidade ao último Encontro, que
tratou dos “Acidentes ferroviários” e decorreu sob a
égide de “Aprender com o passado”, os próximos eventos
manterão essa mesma tónica e, por isso, o XI Encontro,
que terá lugar no dia 25 de outubro de 2018, no Fórum
Picoas, em Lisboa, abordará o tema dos “Incêndios em
Estruturas - Aprender com o passado” (fig. 1), uma vez
que decorrem 30 anos sobre o incêndio do Chiado. Depois,
o XII Encontro Nacional de Riscos, que já se encontra
em preparação, decorrerá em Benavente, no ano de
2019, e será dedicado ao “Risco Sísmico - Aprender com
o passado”, porque no próximo ano decorrem várias
efemérides relacionadas com tremores de terra e será
uma excelente oportunidade para voltar ao assunto.
Assim, à semelhança do anterior, também a responsabilidade de organização dos próximos Encontros continuará
repartida entre a RISCOS e o organizador local que, no
caso do XI Encontro, caberá ao Regimento de Sapadores
Bombeiros de Lisboa e, no XII Encontro, será da Câmara
Municipal de Benavente.
Do mesmo modo, a organização destes Encontros continuará a centrar-se na realização de duas mesas redondas,
uma das quais decorre durante a manhã, e, a outra, tem
lugar durante a tarde.
Além das Mesas Redondas, os Encontros Nacionais também
costumam incluir uma exposição de fotografias e outros
materiais alusivos ao tema em apreço, bem como posters
científicos, especialmente preparados para o efeito pelos
investigadores que se dedicam ao estudo do tema.
Assim, as mesas redondas do próximo Encontro Nacional
de Riscos versarão, respetivamente de manhã e de
tarde, sobre “Grandes incêndios em Estruturas” e sobre
o “Incêndio do Chiado - 30 anos depois”.
Estas mesas redondas funcionam com apresentação
de palestras por convidados, especialistas e ou
intervenientes diretos na ocorrência cuja efeméride
se celebra, seguidos de debates, que se desejam
esclarecedores das temáticas em apreço.

Ainda que neste tipo de Encontros não haja lugar à apresentação de comunicações orais, o XI Encontro Nacional
de Riscos aceitará comunicações em poster, sobre Risco de
Incêndio em Estruturas, pelo que os investigadores desta
temática são convidados a apresentar os resultados da sua
investigação através de comunicações alusivas ao tema,
expressas em formato de poster, os quais ficarão expostos
durante o desenrolar do respetivo Encontro e em que será
criado um período de tempo para a respetiva apresentação.
Estamos certos de que será mais uma excelente
oportunidade para fomentar o diálogo entre investigadores
e operacionais, pelo que esperamos uma ampla adesão a
esta iniciativa. Não se esqueça de se inscrever!
Mais informação pode ser consultada nas páginas da RISCOS:
http://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/Congresso/XIENR e na
do Regimento de Sapadores Bombeiros - Lisboa www.
rsblisboa.com.pt e ainda em https://www.facebook.
com/RegimentoSapadoresBombeirosDeLisboa.
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Apoios:

Fig. 1 - Reprodução do cartaz do XI Encontro Nacional de Riscos.
Fig. 1 - Reproduction of the XI National Meeting on Risks poster.
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