ISCIA FORTALECE RELAÇÕES COM O CLUBE DOS GALITOS

Reconhecendo a importância das iniciativas escolares e desportivas nos domínios
da disponibilização do saber, da preparação dos seus alunos para a vida e para a
cidadania o ISCIA reforça as suas ligações
com o Clube dos Galitos, formalizando uma
colaboração, até agora, pontual, numa relação de cooperação mais próxima e que

honre o ensino e o desporto da região onde
ambos se inserem.
O protocolo de desenvolvimento desportivo
que entrou em vigor a 01 de novembro e que
será oficialmente assinado em cerimónia a
marcar até ao final deste ano, demonstra a
consciência de que ambas as instituições
têm um papel importante na formação dos

jovens e no desenvolvimento da personalidade do cidadão. As ações de cooperação
acordadas compreenderão, entre outras,
a colaboração e participação em obras
de interesse pedagógico e desportivo e a
cooperação na realização de projetos nos
quais possa haver pontos coincidentes de
interesse educacional e desportivo.

PORTUGAL E SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTOS
ABRANGIDOS PELA DIRETIVA SEVESO
GEOPOLÍTICA O Departamento de Segurança e Riscos aspetos são ainda mais relevantes num
Hoje, pelas 15:00, terá lugar, no nosso auditório, a conferência “Portugal e Geopolítica - elementos de estudo”, que contará
com diversas intervenções de representantes das entidades organizadoras do
evento: Centro Português de Geopolítica,
Observatório de Comércio e Relações Internacionais e Observatório Político.

do ISCIA lança o I Ciclo de Conferências
de Segurança e Proteção Civil.
Estas conferências, enquadradas nas áreas científicas da licenciatura em Segurança Comunitária e da pós-graduação em
Proteção Civil, assumem-se como verdadeiros espaços de debate e de partilha de
conhecimento em torno de duas áreas fundamentais e profundamente interligadas: a
Segurança e a Proteção Civil.
Esta primeira conferência é uma organização conjunta do ISCIA e do PACOPAR.
A importância e impactos da Diretiva Seveso para os produtores e para a segurança das populações e do meio ambiente é
incontornável na nossa sociedade. Estes

distrito como Aveiro, que concentra um
número significativo de estabelecimentos
abrangidos pela Diretiva, sendo que a sua
discussão e conhecimento ganha ainda
maior pertinência numa altura em que
Portugal se encontra a desenvolver o diploma de transposição da nova Diretiva Seveso. A sessão divide-se em duas partes. A
primeira, moderada pelo Eng.º Mário Macedo, decorrerá da parte da manhã no
ISCIA e será preenchida com comunicações proferidas por vários especialistas da
área. Na segunda parte, que decorrerá da
parte da tarde, será feita uma visita às indústrias do complexo químico de Estarreja
(Dow + AL e CUF + CIRES).

