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NOTA À IMPRENSA 
 

Dispositivo local de protecção civil em exposição 
 
No âmbito da Directiva SEVESO II, que atribui às empresas e autarquias abrangidas a 
responsabilidade de partilhar informação com a população sobre as matérias de prevenção, 
segurança e protecção civil, a Câmara Municipal de Sines, com o apoio da Autoridade Nacional 
de Protecção Civil / Comando Distrital de Operações de Socorros de Setúbal, organiza, entre os 
dias 17 e 21 de Novembro, no foyer -1 do Centro de Artes de Sines, a Exposição “Conhecer Sines 
em Segurança”. A inauguração tem lugar no dia 17, as 10h30.  
 
Nesta exposição, as empresas envolvidas farão uma pequena mostra da sua actividade e dos 
meios de segurança que têm implementados, bem como dos procedimentos e comportamentos 
de actuação em caso de acidente industrial grave. 
 
No Auditório do Centro de Artes de Sines, realizam-se sessões temáticas, asseguradas pelos 
Serviços de Protecção Civil, Centro de Saúde e Guarda Nacional Republicana (Escola Segura). 
 
Paula Almeida (Autoridade Nacional de Protecção Civil/CDOS Setúbal) fala sobre o sistema de 
protecção civil nos dias 17 e 20 de Novembro, com sessões às 14h30 e 16h00.  
 
Eduardo Pires, chefe do Serviço Municipal de Protecção Civil de Sines, realiza comunicações 
sobre o tema “Conhecer o Concelho de Sines” no dia 18 e no dia 19, às 14h30.  
 
Fernanda Santos, delegada de saúde de Sines, fala sobre “Ambiente, Segurança e Saúde”, às 
16h00 dos dias 18 e 19 de Novembro.  
 
Dia 21, às 14h30, representantes da GNR / Escola Segura fazem uma apresentação sobre 
segurança rodoviária e objectos perigosos. 
 
A exposição, aberta entre 10h00 e as 17h00, é especialmente dirigida às comunidades escolares 
de Sines e Santiago do Cacém, mas pode ser visitada por toda a população. 
 
As turmas interessadas em inscrever-se para as sessões temáticas devem fazê-lo até às 17h00 do 
dia 14 de Novembro utilizando a ficha de inscrição disponível na área de protecção civil do site 
municipal (www.sines.pt). 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email girp@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


