COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, CRL

Minhas Senhoras e Meus Senhores
Começo por saudar S. Exª o SEAI, Dr. Filipe Lobo D’Ávila que nos
honra com a sua presença o que para nós é um enorme estímulo e a
confirmação, se preciso fosse, da sua enorme sensibilidade para
estas áreas de fundamental importância para o desenvolvimento do
país e para a segurança dos seus cidadãos.

Saúdo igualmente os ilustres membros de honra desta sessão nas
pessoas do Sr. Presidente da Universitas, Prof Doutor Ruben Leitão,
Sr Vereador da CM Lisboa Dr. Carlos Manuel Castro e do Diretor da
EsAEA Doutor Carlos Marques em representação do ISEC.

Cumprimento também todos V. Exªs, agradecendo a vossa presença
nesta cerimónia de lançamento oficial do Observatório de Proteção
Civil & Safety.

Permitam-me que agradeça de forma especial à Universitas e ao
ISEC entidade de reconhecida qualidade e rigor no ensino superior
politécnico em Portugal, todo o apoio dado na instituição do
Observatório e a todos aqueles que colaboraram para que este
projeto pudesse ser concebido e operacionalizado, nomeadamente
ao gabinete de comunicação e imagem do ISEC e aos alunos do
primeiro ano da licenciatura de engenharia da proteção civil que nos
ajudam nesta organização.
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Constituído pela Universitas, Cooperativa de Ensino Superior e
Investigação Científica, moldado para ser equidistante dos partidos
políticos, das crenças religiosas e das diretrizes filosóficas,
estéticas, ou ideológicas, mantendo uma postura imparcial e
impessoal, o Observatório pretende servir a comunidade, os atores
ativos e os profissionais, abrindo espaços de reflexão, diálogo e
debate

sobre

temas

tão

importantes

como

fundamentais

à

segurança dos cidadãos como sejam a proteção civil, a segurança
no trabalho, a segurança contra incêndios em edifícios, a
emergência, o socorro e a comunicação e informação.

O Observatório será sobretudo um espaço de encontro técnico,
científico e cultural, para o exercício da cidadania, reunindo
entidades, organizações, associações, personalidades e cidadãos,
representativos da sociedade portuguesa, com o objetivo de
contribuir para o conhecimento, o aperfeiçoamento, a qualidade e
racionalidade dos variadíssimos recursos utilizados num quadro de
desenvolvimento sustentado e sustentável e empenhado também na
inovação e na modernização do ensino superior politécnico.

O Observatório está orientado para dar voz a todos os agentes
habilitados e ativos do país, preocupados com o enfraquecimento
dos sistemas, a cada vez maior incomunicação das organizações
face aos cidadãos e sobretudo preocupados com a falta de debate
publico sobre o muito que todos temos obrigação de fazer para
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podermos ter um país com cidadãos mais responsáveis e mais
preparados.

O nosso esforço estará especificamente dirigido para as áreas da
divulgação das questões de proteção civil e safety, do ensino, da
formação, da realização de estudos técnicos e trabalhos de
investigação, do debate, da produção e difusão de informação,
contribuindo para a constituição de uma sociedade mais resiliente,
baseada numa cultura de proteção, prevenção, informação e
participação ativa dos cidadãos.

Pretendemos ser uma organização proactiva na identificação dos
contextos em que se estabelecem as responsabilidades dos
diferentes

atores,

interessada

na

análise

da

eficiência

das

estratégias, procurando acompanhar as políticas definidas e
desenvolvidas, quer quanto aos objetivos quer quanto aos
resultados

expetáveis

ou

analisáveis,

contribuindo

para

a

identificação de respostas e para o aumento do conjunto de
alternativas em apreciação, com a finalidade de consolidar
experiências e tentando fazer sair da sua zona de conforto,
assumindo

as

suas

obrigações

os

serviços

e

entidades

responsáveis por estas áreas.

No sentido de evidenciar a qualidade da aplicação do conhecimento,
dos recursos e estimular uma cidadania responsável, queremos
apoiar os cursos do ISEC Lisboa e disponíveis para estudar e propor
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novas abordagens aos ciclos de estudos, garantindo uma franca e
aberta cooperação com os colégios de especialidade das Ordens
profissionais nomeadamente com a Ordem dos Engenheiros
Técnicos (OET), e com as entidades da administração pública ou de
gestão privada referenciais na área do ensino.

O Observatório dispõe já de uma Newsletter de divulgação de todas
as suas iniciativas, artigos técnicos, científicos ou textos de opinião
e temos projetado a atribuição anual a partir de 2014, de prémios de
excelência nas áreas de atividade do Observatório mas também a
atribuição de bolsas de estudo, a trabalhos técnico-científicos
elaborados nestas áreas.

Queremos que o nosso ciclo mensal de conferências denominado
“Mais Debate… Mais Saber” cuja primeira sessão se realiza após o
lançamento oficial do OPC&S, se focalize sobre temas da atualidade,
especialmente vocacionado para criar massa crítica, onde a
intervenção da comunidade seja ponto de referência e que nos
permita manter o tema da segurança, da prevenção e da proteção
dos cidadãos na agenda mediática e politica.

Todos percorrem o seu caminho, nós queremos construir o nosso,
passo a passo sem atropelos e com grande coerência em relação às
atitudes… não temos memória curta… conhecemos bem a história…
e as histórias…
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Queremos ser parte da solução e nunca parte do problema.
Queremos cooperar e colaborar, queremos ouvir e sentir o pulsar do
país real e dos profissionais destas áreas.

Queremos contribuir para um país mais seguro, mais responsável,
com mais aptidão para aceitar a opinião dos técnicos, um país que
pense simples mas que pense bem… analisando o passado,
observando o presente, mas procurando sempre estabelecer pontes
para o futuro.

Queremos

distinguir-nos

pela

diferença,

pelas

áreas

de

especialidade que abrangemos, queremos fazer coisas para tentar
transformar

as

coisas,

queremos

que

a

nossa

base

de

funcionamento seja o conhecimento técnico e científico feito de
saber e de saber-fazer, virado para o país autêntico.
Queremos ser presentes e dizer presente…

Assim todos são bem-vindos ao Observatório de Proteção Civil &
Safety da Universitas… Juntos e diferentes poderemos trazer algo
de novo…

12 Dezembro de 2013
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