Erupção Vulcânica: SNPCB promove seminário nacional sobre “erupção vulcânica – dificuldades e lições
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Actualizado a 28/05/2015, 12:57 São Filipe, 28 Mai (Inforpress) – O Serviço Nacional de
Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) realiza no dia 03 de Junho, na sua sede na Cidade da
Praia, um seminário nacional sobre “erupção vulcânica ilha do Fogo – dificuldades e lições
aprendidas”. O seminário visa promover um espaço de diálogo e de socialização das acções
desenvolvidas por vários serviços descentralizados do Estado durante a gestão da crise
vulcânica, assim como analisar as iniciativas governamentais em curso para o processo de
recuperação pós-desastre na ilha do Fogo. Para o seminário foram convidados altos
representantes do Governo e das autarquias locais, membros parlamentares e entidades
diplomáticas credenciadas em Cabo Verde. O seminário, que terá a duração de um dia, está
estruturado em três grandes painéis relacionados com gestão de risco vulcânico em Cabo
Verde e a recuperação pós desastre da ilha do Fogo e que serão apresentados por técnicos de
diversas instituições que se envolveram e acompanharam a última erupção vulcânica. O
primeiro painel versará sobre “gestão de risco vulcânico em Cabo Verde” e subdivide-se em
competência da protecção civil na gestão de calamidades, redução de risco de desastre em
Cabo Verde, contextualização da actividade vulcânica na ilha do Fogo e monitorização
geofísica durante a actividade vulcânica. Os temas serão apresentados por técnicos do Serviço
da Protecção Civil, do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, Universidade de
Cabo Verde e Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. O segundo painel é sobre
“gestão de crise e ajuda humanitária”, destacando a actuação do SNPCB durante as operações
de evacuações, resgate de bens, segurança e monitorização da actividade vulcânica, actuação
da Cruz Vermelha de Cabo Verde na gestão da crise humanitária na ilha, e mobilização e
acolhimento da ajuda humanitária aos deslocados de Chã das Caldeiras, experiências que
serão transmitidas por técnicos do SNPCB e da Cruz Vermelha. “A recuperação pós-desastre
na ilha do Fogo; oportunidades e desafios” é o tema do terceiro painel, subdividido em plano de
reconstrução de novos assentamentos urbanos para deslocados de Chã das Caldeiras, plano
de avaliação de necessidades pós-desastre na ilha do Fogo e programa de gestão do Fundo
de Apoio a reconstrução do Fogo, cuja exposição será assegurada por técnicos do Instituto
Nacional de Gestão do Território (INGT), do Sistema das Nações Unidas e do Gabinete de
Reconstrução do Fogo (GRF). JR Inforpress/Fim
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