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As catástrofes ambientais são cada vez mais comuns e intensas, afetando 
muitas pessoas e confirmando o risco como tema central nas sociedades 
contemporâneas. O verão de 2017 trouxe a Portugal uma nova geração 
de incêndios de larga escala, já vistos noutros cenários, e que não só 
expuseram a vulnerabilidade das comunidades e territórios da zona centro 
do país, mas também tornaram evidente as desigualdades existentes 
entre as áreas urbanas e modernas e as rurais, que carecem de recursos 
e de pessoas. No atual contexto de quebra demográfica, os mais jovens 
assumem particular relevância nas zonas rurais, pois a sua presença (caso 
decidam neles permanecer) garante a sustentabilidade destes territórios. 

Introdução

Se até recentemente mais jovens eram vistos como uma fragilidade na 
gestão de catástrofes, o recente Referencial de Sendai para a redução 
do risco de desastre estabelece as crianças e jovens como agentes de 
mudança, capazes de transmitir informação e instigar comportamentos 
preventivos nas suas famílias e comunidades. Contudo, os jovens 
que habitam espaços rurais não são tantas vezes investigados, não 
só por serem cada vez mais uma minoria, mas também porque existe 
uma assunção de que uma cultura globalizada comum uniformiza as 
experiências independentemente dos contextos locais. Para lá da 
polarização de narrativas de vidas rurais como idílicas ou deficitárias, este 
projeto propõe investigar as capacidades e experiências dos jovens rurais 
em relação aos incêndios florestais.

Objetivos

Este é um projeto de natureza interdisciplinar, que se propõe contribuir 
para as áreas da sociologia da catástrofes e sociologia da juventude, 
seguindo a abordagem das capacidades de Nussbaum (2013). 
Complementarmente, poderá ainda contribuir para à área das ciências 
da educação, através da produção de conteúdos para intervenções 
relacionadas com a recuperação de catástrofes.

Área de estudo

Bibliografia

Esta investigação é concebida longitudinalmente, propondo-se 
acompanhar jovens oriundos de dois municípios da região centro, 
com características diversas em termos de infraestruturas, dimensão 
e recursos. Para esse efeito, serão realizadas entrevistas prospetivas 
com atores locais ligados à proteção civil, política local, associações e 
organizações não governamentais e entrevistas biográficas com jovens 
em ambas as localidades. Posteriormente, serão propostas junto dos 
jovens metodologias criativas, tais como photovoice (metodologias 
participativa de recolha de dados na qual os participantes 
fotografam momentos, lugares ou objetos do seu quotidiano e os 
descrevem) ou walking interviews (metodologia de recolha de dados que 
consiste numa entrevista em movimento, o que facilita a conversação 
espontânea e a exploração da relação do eu com o território). 

Metodologia

Este projeto tem por objetivos:
• Dar visibilidade às vozes e experiências dos jovens afetados pelos incêndios
• Consciencializar a proteção civil, decisores locais e cuidadores das necessidades dos jovens em recuperação de catástrofes
• Desenvolver um referencial baseado na abordagem das capacidades para a avaliação da recuperação de incêndios em jovens
• Informar a formulação de programas educativos e intervenções com jovens em zonas propensas a grandes incêndios
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