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A protecção e a segurança da população, a defesa do património e a salvaguarda do ambiente 

constituem um desafio constante das políticas públicas que ganha outra dimensão em situações de 

catástrofe como as dos incêndios. É fundamental garantir a preparação da população para este tipo 

de situações, que produzem um impacto elevado no tecido social e económico das regiões 

afectadas.  

 

A existência de redes sociais, comunitárias e governamentais de apoio são críticas, quer no 

desenvolvimento de ações e programas de Prevenção e seu sucesso, quer para a intervenção e 

recuperação da população face ao desastre provocado por incêndio. 

Em particular os psicólogos e a Psicologia, enquanto ciência que estuda o comportamento humano, 

têm um papel importante na Prevenção e Educação para o Risco em comunidades afetadas pelos 

incêndios: (a) na promoção das mudanças comportamentais e emocionais necessárias ao 

desenvolvimento de respostas preventivas, funcionais e adaptativas, individuais e coletivas, 

diferenciadas em função das diferentes idades e necessidades particulares de grupos vulneráveis da 

população; (b) na identificação e desenvolvimento das competências e forças individuais, familiares 

e da comunidade, para lidar com situações de risco ou catástrofe, aumentando a sua resiliência; (c)  

no empoderamento dos profissionais com estratégias de resposta emocional e comportamental 

para lidar com o stress e o sofrimento, apoiando na prevenção de riscos psicossociais. 

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. 

 

Especificamente, a Prevenção e Educação para o Risco dos incêndios envolve a transmissão de 

mensagens que permitem informar as comunidades e promover a mudança comportamental, 

influenciando a população em tomadas de decisão no sentido da diminuição de comportamentos de 

risco e do aumento de acções positivas de autoprotecção e de proteção da comunidade. 
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Neste sentido, a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) propõe um Projecto-Piloto, com duração 

proposta de 3 anos, focado na Prevenção e Educação para o Risco junto das comunidades que 

pertencem às áreas geográficas mais afectadas pelos fogos florestais.  

 

A finalidade deste projecto é educar para o risco e promover uma cultura de prevenção junto das 

comunidades, de modo a facilitar mudanças comportamentais nas situações de incêndio e 

desenvolver comportamentos de autoprotecção e protecção da comunidade. Para que tal aconteça 

é necessário fomentar a compreensão da importância de desenvolver comportamentos de 

prevenção e protecção (o que fazer e não fazer perante um incêndio); sensibilizar para a importância 

de trabalhar em conjunto para encontrar soluções participadas e colectivas que permitam reduzir o 

risco de catástrofes provocadas por incêndios; e desenvolver competências e comportamentos 

adequados em situações de risco. 

 

 

Deste modo, entre os objectivos específicos deste Projecto-Piloto incluem-se: 

 

 Sensibilizar as comunidades para a temática da protecção civil e da prevenção dos riscos. 

 Promover a literacia sobre as catástrofes e os diferentes tipos de risco (com um foco 

particular nos incêndios). 

 Promover a aquisição de hábitos de segurança e desenvolver competências no âmbito da 

protecção civil. 

 Promover a compreensão das crenças, expectativas, reações e comportamentos mais 

comuns perante os fogos, aumentando a tomada de consciência e favorecendo a alteração 

de comportamentos. 

 Promover atitudes e comportamentos adequados em situações de catástrofe e emergência, 

reforçando a responsabilidade pessoal, a tomada de decisão e a percepção de auto-eficácia. 

 Promover o desenvolvimento de competências e recursos, nos indivíduos, profissionais e 

comunidade, para lidar com a crise ou trauma provocados por incêndio e para a procura de 

ajuda. 

 Promover junto dos profissionais o desenvolvimento de competências de resposta 

diferenciadas de apoio e proteção a grupos vulneráveis. 

 Promover o desenvolvimento de competências de autoajuda e de autocuidado junto dos 

diferentes profissionais que integram as equipas de intervenção, prevenindo os riscos de 

stress e burnout. 

 Prevenir comportamentos de risco e atos danosos (e. g. atiçar fogos) que ponham em causa 

a proteção e a segurança da comunidade e do ambiente. 

 Promover a segurança pessoal, da comunidade e dos profissionais envolvidos na resposta às 

situações de crise e catástrofe. 

 Desenvolver instrumentos de avaliação de fatores de risco e de fatores protetores na 

comunidade, em caso de catástrofe provocada por incêndio. 

 Desenvolver instrumentos de avaliação de risco que possam ser facilmente implementados 

em contexto de evento traumático e que permitam a identificação de crianças, jovens e 
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famílias, de adultos e idosos em situação de risco clínico (por exemplo, que estejam a 

necessitar de intervenção psicológica individual). 

 Referenciar situações em que seja identificada necessidade de avaliação / acompanhamento 

psicológico. 

 

Este projecto tem como destinatários a população dos conselhos mais afectados pelos incêndios, 

com atenção especial à população mais vulnerável (crianças e adolescentes, idosos, pessoas com 

psicopatologia prévia, pessoas com deficiência e incapacidade, pessoas que perderam os seus meios 

de subsistência e aquelas que apresentam dificuldades de adaptação aos acontecimentos vividos). 

Incluem-se, ainda, os profissionais e agentes que integram as equipas de intervenção. 

 

A implementação deste projecto passaria pela constituição de equipas multidisciplinares de 

resposta integrada (Psicólogo – Coordenador (Gestor? Mediador?), Bombeiro, Assistente Social, 

Enfermeiro e elemento da Protecção Civil) durante um período de três anos.   

 

Em termos gerais, estas equipas seriam responsáveis por construir e implementar um Plano de 

Prevenção e Educação para o Risco dirigido às comunidades: 

 

1) Começariam por realizar uma análise do perfil das comunidades e dos principais factores de 

risco e factores protetores para a segurança da população no que aos incêndios florestais diz 

respeito. 

 

2) De seguida procurariam desenvolver parcerias na comunidade e identificar figuras de 

referência para a população que pudessem funcionar como líderes numa situação de 

catástrofe. Estas pessoas, pela sua credibilidade e capacidade de influência poderiam 

desempenhar um papel essencial na promoção do conhecimento e na mudança de 

comportamentos. 

 

3) Com base na informação recolhida e nas parcerias estabelecidas seriam criadas e 

implementadas estratégias de prevenção e educação para o risco de incêndio, sendo 

sempre encaminhadas situações que determinem a necessidade de se proceder a avaliação 

/ intervenção psicológica. 

 

4) Por último, garantiriam a monitorização e o processo de avaliação do impacto da 

intervenção. Em todas as acções realizadas seria aplicado um pequeno questionário antes, 

imediatamente a seguir e seis meses após a intervenção, com o objectivo de avaliar o 

impacto das acções. 

 

Do plano de acção estratégico de acções a implementar por estas equipas poderia constar, por 

exemplo: 

 

 A criação de um Kit de Segurança para situações de incêndio e a sua distribuição junto da 

população, primeiro no âmbito de pequenas acções de formação para a população, e depois 
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juntamente com um folheto informativo em locais-chave (por exemplo, Junta de Freguesia, 

Centro de Saúde, Farmácias). 

 

 A realização de Workshops (com recurso a estratégias de role-play, imagética guiada e 

partilha de experiências) com o objectivo de desenvolver competências de autoprotecção 

num ambiente construído e seguro. Por exemplo, com o apoio dos Bombeiros, os 

participantes poderiam aprender e experimentar (não apenas ouvir falar sobre) medidas de 

prevenção e autoprotecção em caso de incêndio (por exemplo, usar um extintor, pedir 

ajuda, seguir um Plano de Emergência ou ir ter a um Ponto de Encontro). 

 

 A realização de acções porta-a-porta junto da população mais vulnerável (por exemplo, 

idosos, pessoas com mobilidade reduzida e pouca autonomia, pessoas com deficiência ou 

incapacidade) que permitissem às Equipas oferecer à população estratégias de prevenção 

e autoprotecção individualizadas numa óptica de proximidade. Estas acções permitiriam 

oferecer o Kit de Segurança, demonstrar medidas de autoprotecção e elaborar um plano de 

segurança individualizado. 

 

 A realização de acções, apresentadas como Conversas com as famílias, para que se 

pudessem discutir as causas do fogo, as medidas de prevenção, os procedimentos a 

adoptar em caso de fogo dentro de casa, as reações e comportamentos de resposta nas 

diferentes idades, os sentimentos após uma situação potencialmente traumática como um 

incêndio, formas de se sentirem melhor e procurarem ajuda. Assim como identificar alguém 

com quem falar ou pedir apoio, as barreiras que existem para pedir ajuda, os sintomas de 

stresse pós-traumático. Estas acções poderiam acontecer, por exemplo, sob a forma de 

workshops proporcionados pelas Juntas de Freguesia ou aproveitando as Reuniões de Pais 

que existem nas Escolas. 

 

 A realização de projectos e actividades no âmbito da Educação para o Risco junto das 

turmas de pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos do ensino básico e ensino secundário, com o 

objecto de aumentar o conhecimento, uma cultura de segurança e a necessidade de seguir 

planos de segurança face à possibilidade de ocorrência de um incêndio, assim como prevenir 

comportamentos de risco incendiário, conhecer as causas, os principais efeitos e as medidas 

de prevenção e autoprotecção em situações de incêndio. 

 

 A realização de Open-Days nos Quartéis de Bombeiros e junto de outros profissionais 

envolvidos na estrutura de resposta a situações de crise e catástrofe, proporcionando uma 

oportunidade para informar a população sobre medidas de prevenção, autoprotecção e 

autocuidado, assim como de envolver os membros da comunidade num plano de prevenção 

e risco de incêndio. 

 

 A realização de acções de marketing, através, por exemplo, da publicação, nos medias 

locais, das medidas correctas de autoprotecção a implementar em caso de incêndio, 

juntamente com a divulgação desta informação em espaços públicos e nos social media. 
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 A realização de acções de consultoria junto das estruturas responsáveis pelos planos de 

revitalização e de ordenamento do território, tendo em especial atenção as questões 

referentes ao perfil da população, competências e atendendo às dimensões do 

comportamento humano e da sua mudança. 

 

 A realização das acções necessárias, de acordo com o planificado, para a realização das 

avaliações parcelares e final do projecto e dos seus impactos. 
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