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CONTRIBUTO CIENTÍFICO OPP 

Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva 2030  

 

 

O presente documento surge na sequência de colocação em Consulta Pública da Estratégia 

Nacional para uma Proteção Civil Preventiva 2030, promovida pelo Gabinete da Secretária de 

Estado da Administração Interna.  

 

A Estratégia 2030 procura dar continuidade à Estratégia 2018/2020 e responder aos desideratos 

de instrumentos internacionais (Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes, 

Acordo de Paris referente à adaptação às alterações climáticas e os Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável 2030) e nacionais (Lei de Bases da Protecção Civil) na área da 

gestão e redução de riscos. 

 

A OPP é uma associação pública profissional que representa e regulamenta a prática dos 

profissionais de Psicologia que exercem a profissão de Psicólogo em Portugal (de acordo com a 

Lei nº 57/2008, de 4 de Setembro, com as alterações da Lei nº 138/2015, de 7 de Setembro). É 

missão da OPP exercer o controlo do exercício e acesso à profissão de Psicóloga/o, bem como 

elaborar as respectivas normas técnicas e deontológicas e exercer o poder disciplinar sobre os 

seus membros. As atribuições da OPP incluem ainda defender os interesses gerais da profissão 

e dos utentes dos serviços de Psicologia; prestar serviços aos membros em relação à informação 

e formação profissional; colaborar com as demais entidades da administração pública na 

prossecução de fins de interesse público relacionados com a profissão; participar na elaboração 

da legislação que diga respeito à profissão e nos processos oficiais de acreditação e na avaliação 

dos cursos que dão acesso à profissão.  

 

Neste sentido, a OPP julga pertinente oferecer um contributo para a reflexão sobre a 

operacionalização da Estratégia 2030, nomeadamente no que diz respeito aos Objectivos 

Estratégicos 1 (Fortalecer a governança na gestão de riscos) e 5 (Envolver os cidadãos no 

conhecimento dos riscos). 

 

Começamos por louvar a enfâse dada às estratégias preventivas, enquanto aliadas 

fundamentais de estratégias reactivas em situações de risco e catástrofe.  

 

A Psicologia, os Psicólogos e as Psicólogas, enquanto especialistas no comportamento humano, 

desempenham um papel essencial na Prevenção e na Educação para o Risco, assim como na 

intervenção em situações de acidente ou catástrofe: 

 

• O conhecimento e os conceitos da ciência psicológica são muito úteis no 

desenvolvimento de estratégias de Prevenção e Educação para o Risco, nomeadamente 

no que diz respeito à importância das percepções de risco e dos processos de tomada 

de decisão em situações de crise, assim como do papel das normas sociais e das crenças 

de auto-eficácia na mudança de comportamentos. Os Psicólogos e Psicólogas 

identificam a desenvolvem as competências individuais, familiares e da comunidade 

para lidar com situações de risco e catástrofe, aumentando a sua resiliência e 
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promovendo mudanças comportamentais e emocionais necessárias ao 

desenvolvimento de repostas preventivas, funcionais e adaptativas de autoprotecção e 

protecção da comunidade. 

 

• As Psicólogas e Psicólogos são elementos críticos na intervenção e recuperação das 

populações face a acidentes, desastres ou catástrofes. O seu perfil de competências 

permite-lhes apoiar as populações que experimentaram sentimentos de medo, 

desespero, ansiedade e falta de ajuda, na construção de um processo de luto saudável 

de reconstrução interna e das relações sociais, diminuindo o impacto negativo das 

emoções poderosas e perturbadoras suscitadas por este tipo de situações e o seu 

impacto duradouro no dia-a-dia das comunidades. 

 

• Os Psicólogos e as Psicólogas são também fundamentais na formação dos restantes 

técnicos e profissionais que intervém em situações de acidente, crise ou catástrofe, 

proporcionando-lhes ferramentas e estratégias para ajudar as populações a lidar com 

os processos psicológicos associados à vivência de acontecimentos traumáticos (como 

incêndios, por exemplo), assim como com as suas próprias reacções emocionais à 

situação de catástrofe. São ainda profissionais relevantes no desenvolvimento de 

processos de prevenção dos riscos psicossociais associados à sua actividade profissional 

que, pelas características específicas, acarretam riscos significativos.  

 

• Dado o seu conhecimento científico sobre o comportamento do ser humano em 

situações de crise e catástrofe, os Psicólogos e Psicólogas constituem ainda uma mais-

valia na prestação de serviços de consultoria e apoio à tomada de decisão sobre estas 

matérias e sobre questões de ordenamento do território junto dos decisores políticos. 

 

• As Psicólogas e os Psicólogos podem apoiar o desenho de metodologias experimentais 

que permitam estudar a eficácia de intervenções que promovam a mudança de 

comportamentos nesta área, sejam eles de autoprotecção, de resposta a uma 

determinada situação ou outros. 

 

 

O conhecimento científico das Psicólogas e dos Psicólogos tem sido integrado com sucesso e 

custo-efectividade na elaboração de programas de segurança e prevenção do risco dirigidos às 

populações e na implementação de projectos de educação para o risco junto de crianças, pais e 

escolas. 

 

A Prevenção e Educação para o Risco, enquanto dimensão de uma cidadania activa, possibilita 

a consciencialização das crianças, jovens e adultos para a problemática dos riscos colectivos, 

bem como a aquisição de conhecimentos, capacidades, atitudes e comportamentos, no quadro 

da responsabilidade cívica e da preparação e autoprotecção, quer individual quer colectiva, 

para a ocorrência de acidentes graves e catástrofes.  

 

Neste sentido, a OPP disponibiliza-se a contribuir para o desenvolvimento e aplicação da 

Estratégia 2030 em todas as suas dimensões focadas na Prevenção e Educação para o Risco, 

que tenham como finalidade promover uma cultura de prevenção, sensibilizar para a temática 
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da protecção civil, promover a literacia sobre o risco e as catástrofes, e desenvolver 

comportamentos de segurança, resiliência, autoprotecção e protecção da comunidade. Assim 

como para as acções de capacitação para a gestão do risco e a intervenção psicossocial.  

 

Os Psicólogos e as Psicólogas podem, por exemplo: 

 

• Realizar uma análise do perfil das comunidades e dos principais factores de risco. 

 

• Desenvolver parcerias na comunidade e identificar figuras de referência para a 

população (que possam influenciar a comunidade na promoção do conhecimento e na 

mudança dos comportamentos). 

 

• Implementar acções de prevenção e educação para o risco (por exemplo, realização de 

workshops, acções porta-a-porta, conversas com famílias, actividades nas escolas ou 

acções de marketing), bem como treino para a resposta organizada a situações 

iminentes e de catástrofe. 

 

• Desenvolver e implementar projectos em torno de comunidades resilientes, 

sensibilizando as comunidades para as medidas de autoprotecção e protecção da 

comunidade, numa comunicação especializada de proximidade. 

 

• Implementar projectos de prevenção e avaliação de riscos psicossociais junto de 

trabalhadores e organizações. 

 

• Desenvolver e implementar projectos de Educação Ambiental direccionado a 

Estabelecimentos de Ensino e na orientação de práticas educativas para o risco. Assim 

como colaborar na produção de recursos didáctico-pedagógicos que possam apoiar 

professores e educadores no desenvolvimento de conteúdos, actividades pedagógicas 

e práticas educativas relacionadas com a Educação para o Risco. E, em particular, 

contribuir para a actualização do Referencial de Educação para o Risco. 

 

• Realizar acções de capacitação dirigidas aos profissionais envolvidos nos projectos no 

âmbito da prevenção, educação para o risco e intervenção em situações de crise e 

catástrofe. 

 

• Apoiar a comunicação do risco em situações de crise e catástrofe, de modo a aumentar 

a eficácia da comunicação e a adesão a acções e comportamentos preventivos ou de 

mitigação do risco.  

 

 

A OPP sublinha a disponibilidade para funcionar como um parceiro activo da Estratégia Nacional 

de Protecção Civil Preventiva 2030, contribuindo com comunicação, consultoria e partilha de 

informação e conhecimento, no sentido de promover a prevenção e a educação para o risco em 

situações de incêndio. 
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