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Protecção Civil assina protocolo de cooperação com Centro
de Trauma da Universidade de Coimbra
Amanhã, dia 31, pelas 15h00, é assinado em Lisboa um Protocolo de
Cooperação entre o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros
dos Açores (SRPCBA), organismo
tutelado pela Secretaria Regional da
Ciência, Tecnologia e Equipamentos
do Governo Regional dos Açores, e o
Centro de Trauma do CES-UC (Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra), organismo com
quem o SRPCBA tem já celebrado diversos Acordos de Cooperação e realizado várias iniciativas conjuntas.
Aprovado pelo Conselho Científico do CES-UC a 25 de Junho de 2009,
este Centro, coordenado pelo sociólogo José Manuel Mendes e pela psiquiatra Luísa Sales, é uma entidade
que pretende promover e difundir o
estudo e o conhecimento sobre a prevenção e a intervenção no trauma
psicológico e psicossocial em situações de crise, desastre ou catástrofe,
bem como colaborar com múltiplas
instituições envolvidas nestes cenários.
A cerimónia de Assinatura deste

Protocolo pelo SRPCBA, que se fará
representar pelo investigador Eduardo Ferraz da Rosa – e que conta
também, entre outros, com a adesão
e presença da Associação Nacional
dos Alistados das Formações Sanitárias, da Associação de Apoio à
Vítima, da Cruz Vermelha Portuguesa, da Direcção de Saúde da Força
Aérea, da GARE-Associação para a
Promoção de uma Cultura de Segurança Rodoviária, do Gabinete de
Psicologia da GNR, do Instituto da
Segurança Social e do Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros
da Madeira –, decorrerá no Centro
de Informação Urbana de Lisboa
(Picoas Plaza), em articulação com
a realização da Conferência Inaugural do Ciclo de Conferências “Riscos
(d)e Trauma” promovido pelo Centro
de Trauma do CES/UC e que estará a
cargo do de Carlos Veloso, Chefe da
Unidade de Preparação e Resposta a
Emergências do Programa Alimentar Mundial da ONU (WFP – UN) e
actual Coordenador do Programa
Alimentar no Haiti.

O tema da Intervenção Psicossocial
no Trauma – cuja temática científica e área de estudos e intervenção
interdisciplinar o recém-criado e
agora formalmente protocolado
Centro de Trauma do CES-UC e os
seus parceiros institucionais irão
trabalhar e desenvolver, é hoje internacionalmente considerado um
tema prioritário, tanto a nível da
investigação, da formação de redes e

da construção de protocolos de intervenção, como a nível da formação de
técnicos regionais certificados.
A actual relevância da transversalidade dos Estudos do Trauma permite congregar, associar e catalisar
diferentes intervenções, instituições,
agentes e actores que se movem nesta área que é fundamental do âmbito
europeu e mundial da Protecção Civil e dos Estudos de Risco.

