ENCONTRO
LUSO-ESPANHOL DE
GESTÃO DE RISCOS
E EMERGÊNCIAS EM
PATRIMÓNIO
CULTURAL
SÁBADO DIA 14, DAS 14H30 ÀS 19H00,
AUDITÓRIO DA CASA DA PORTELA,
AMARANTE (PORTUGAL)

i

INSCRIÇAO GRATUITA: Enviar email para o endereço
seguinte: emergenciaspatrimoniocultural@gmail.com
No Assunto indicar: Encontro Emergência.
O email deve incluir os dados seguintes: nome completo,
profissão e instituição/filiação.
Será posteriormente enviado um email de resposta a
confirmar a inscrição.

Catástrofes e outros eventos de maior ou menor intensidade, como cheias, incêndios florestais, sismos, vandalismo, etc., podem danificar
e destruir o que identifica e molda a história de uma comunidade: o seu património cultural. Os vários eventos recentes mostram-nos que
a resposta para a salvaguarda do património nestas situações não pode ser deixada ao acaso, sendo necessário estar preparado. Este
encontro, que contará com especialistas das diferentes áreas envolvidas (técnicos da área do património, corpos e forças do estado,
investigadores, bombeiros, etc), irá permitir a troca de experiências e de conhecimento neste domínio entre Portugal e Espanha, abrindo
espaço ao debate entre todos os intervenientes.
PROGRAMA:
[ “Plan Nacional de Emergencias y Riesgos en Patrimonio Cultural”]
• Angel Luis de Sousa (coordenador do PNEGR, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

[ Luta contra o vandalismo e o roubo de património cultural ]
• La Guardia Civil en la protección integral del Patrimonio Histórico Español, Marcos Gomez Romera Comandante da Guardia Civil
(Espanha)
• A Guarda Nacional Republicana e a defesa do património cultural - Pontos de partida?, António Manuel da Silva Ferreira Teniente
Coronel de la GNR, Jefe del SEPNA de la Unidad Territorial de Oporto

[ Procedimentos para a salvaguarda do património construído ]
• Gestão de riscos para património cultural edificado: da teoria à prática, Xavier Romão (Professor FEUP)
• Planes de salvaguarda para edificios de interés patrimonial, Alfredo Delgado (assessor técnico da UGRECYL)

[ Riscos para o Património Cultural em meio florestal: os incêndios ]
• Incendios forestales y patrimonio cultural: riesgos y daños directos e inducidos: Cristina Escudero (UGRECYL/Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León).
• Incendios forestales y su afección a patrimonio mundial: el caso de Foz Coa, Luis Luis (Fundação Côa Parque)
• La Georreferenciación del Patrimonio Cultural dentro de la Red Nacional de Emergencias RENEM para la protección de los bienes
amenazados por incendios forestales, Roberto Garcia, (Capitán de la Unidad Militar de Emergencias).

[ Debate ]
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