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Caros Associados 
 
A nossa associação vai iniciar no próximo dia 7 de Outubro às 21h, por Zoom, um ciclo de 

encontros /debate (ou “webinars”)  o primeiro dos quais, dada a sua atualidade, será 

dedicado à Gestão de Crises e Planeamento Civil de Emergência com o foco na pandemia 

provocada pelo SARS-CoV2 (vírus covid-19) e no risco que são os incêndios. 

Dos encontros posteriores e respetivos convidados será oportunamente enviada informação 

sendo já possível adiantar que o ciclo será sobre as Ameaças Híbridas XXI, conceito que 

inclui a manipulação de eleições, a desinformação e as “fake news”, nomeadamente. 

 

No encontro do próximo dia 7 de Out será nossa convidada Patrícia Gaspar, Secretária de 

Estado da Administração Interna, cuja imediata disponibilidade agradecemos. 

Contaremos também com os contributos dos nossos associados Ricardo Mexia, presidente 

da Associação dos Médicos de Saúde Pública, António Marques, médico anestesista do 

Hospital de S. João no Porto e José Ferreira, Presidente da Escola Nacional de Bombeiros. 

O debate será moderado pelos associados José Cândido de Sousa e Mónica Rodrigues. 

 

Como identificar a perigosidade das ameaças? Como gerir situações de escalada das 

ameaças? Que arquitetura institucional deve o Estado ter para fazer face a vários tipos e 

níveis de ameaças? Porque o passado recente não é de boa memória, como está preparada 

a resposta do Estado na atualidade? Podem os direitos e liberdades dos cidadãos ser mais 

condicionados e com que limites? Que tipo de dados pessoais podem ser guardados e 

tratados? Por quem? 

 

Contamos com o vosso interesse e participação. 
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A sessão decorrerá no dia 7 de Outubro, entre as 21h e as 22h15 com um limite máximo 

de 50 participantes, tornando-se necessária prévia inscrição para o mail da AACDN até 

ao dia 6 de Outubro. 

 

O acesso será a partir das 20h30, através de link que será indicado após inscrição. 

 

Os participantes deverão observar as seguintes regras de “net etiqueta”: 

- manter a opção de vídeo ativada e o microfone desligado durante toda a sessão; 

- utilizar a função “bate-papo” para pedir a palavra, bastando escrever a palavra “falar”; 

- respeitar a ordem de intervenção que será gerida pelo moderador com base na lista de 

inscrições. 

 

A sessão será gravada e posteriormente publicada no site da AACDN. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Cumprimentos 

 
João Franco 
Presidente da Direção 
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