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António AmaroLuciano Lourenço A Educação para a Redução do Risco visa evitar ou, no mínimo, 
reduzir as consequências das plenas manifestações de riscos, ou 
seja, das Catástrofes. 

Deve iniciar-se com a formação dos docentes, designadamente ao 
nível do significado dos diferentes conceitos, da tomada de 
consciência e da percepção dos vários riscos, para que, depois, eles 
próprios sirvam de transmissores e de apoio à ação educativa, 
contribuindo para a consciencialização dos seus alunos e, através 
destes, da comunidade educativa e da sociedade em geral, sobre a 
importância da Educação para o Risco, uma vez que ela visa 
permitir o conhecimento e desenvolvimento de estratégias de 
prevenção e mitigação de riscos, no sentido da construção gradual 
de uma cultura de segurança e de resiliência. Por outro lado, 
procura aumentar a participação da sociedade na gestão de riscos 
resultantes de catástrofes. 

Este livro, ao reunir contributos não só de autores de diferentes 
nacionalidades, cujas realidades estão sujeitas a diferentes tipos e 
graus de riscos, mas também de diferentes áreas de investigação, 
cobre uma grande diversidade temática, desde questões sociais, 
decorrentes de diferentes vulnerabilidades, às psicológicas 
associadas à gestão das crises, após catástrofes, pelo que reúne 
diferentes abordagens que tratam de temas tão diversos como: 
aprendizagem social, corresponsabilidade, práticas inovadoras, 
experiênciase educação preventiva, entre outros e que apresentam 
diversas situações relativas a diferentes contextos de risco, as quais 
contribuem para aumentar a percepção da população que, por 
essa via, pode reduzir a exposição e, por conseguinte, a 
vulnerabilidade, tornando-se assim mais resiliente, objetivo 
último da Educação para a Redução do Risco.
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p R E fáC I O

A realização, em maio de 2017, de um Congresso Internacional de Riscos sobre a 
temática dos Riscos e Educação proporcionou uma rara oportunidade para a redação 
de textos alusivos a esta temática, ainda pouco conhecida, mas que sofreu um forte 
impulso neste Congresso, dada a excelente produção que ele suscitou e que foi capaz de 
alimentar não só um volume da revista Territorium, o n.º 25(II), que foi dedicado aos 
“Riscos e Educação”, mas também quatro tomos da série Estudos Cindínicos, o primeiro 
dos quais se dá agora à estampa, sob o título da “Educação para a Redução dos Riscos”.

O volume seguinte versará sobre aspetos metodológicos da análise de riscos, os 
quais serão descritos através de exemplos aplicados a estudos de caso. A terceira obra 
desta sequência diz respeito a um conjunto de riscos que se manifesta com grande 
frequência e que corresponde aos que podemos designar por hidrometeorológicos. 
O quarto livro, que se organizou em torno dos trabalhos apresentados ao Congres-
so, reúne um conjunto de contribuições que mostram a pluralidade existente na 
diversidade das possíveis manifestações de risco.

Mas, centrando-nos na educação para a redução do risco, diremos que se trata 
de uma publicação que só pecará pela sua edição tardia, na medida em que não tem 
havido grande investimento da parte dos governos na educação para os riscos e, por 
conseguinte, trata-se de uma área científica onde existem poucas obras publicadas.

No entanto, tal não significa que não deva ser considerada uma área prioritária, 
como tem ficado bem patente em várias manifestações de risco, não só no caso do 
risco sísmico, onde alguns países muito têm investido, com bons resultados, na 
educação para a redução dos danos provocados por este tipo de riscos, mas também 
em algumas das mais traumáticas e que só obtiveram sucesso porque a educação, 
que pressupõe o respeito e a obediência ao chefe, esteve presente. 

Para tal, será suficiente recordar duas situações mediáticas, que permitiram acom-
panhar em direto os respetivos salvamentos. O primeiro deles diz respeito a 33 mi-
neiros chilenos, que estiveram presos durante 69 dias numa mina, por nela terem 
ficado soterrados a 688 metros de profundidade, devido a um acidente ocorrido a 5 
de agosto de 2010. O outro, bem mais recente, refere-se a uma equipa de jovens fute-
bolistas, 12 crianças e o seu treinador, que participavam numa espécie de praxe, com 
o objetivo de caminharem até ao fim da gruta e aí gravarem os seus nomes nas rochas. 



Mas, quando pretendiam regressar, verificaram que as chuvas fortes que se fizeram 
sentir lhes bloquearam a saída e o grupo ficou preso no interior da gruta, na Tailândia, 
desde 23 de junho de 2018. Os últimos quatro rapazes a serem retirados, juntamente 
com o seu treinador, a 10 de julho de 2018, estiveram na gruta durante 18 dias. 

Não duvidamos que qualquer destas situações só foi coroada de sucesso, porque 
em qualquer destas situações de risco excepcional, a educação esteve presente.

Do mesmo modo, estamos convictos de que se tivesse havido investimento na 
educação para o risco de incêndio florestal, o panorama das manifestações deste ris-
co seria diferente, em primeiro lugar traduzido na redução do número de ignições, 
com tudo o que de positivo isso acarreta, e certamente também teria permitido 
reduzir o número de vítimas dos incêndios florestais registadas em Portugal, não só 
as dos ocorridos a 17 de junho e de 15 de outubro de 2017 ou, do mesmo modo, 
das verificadas nos incêndios da Grécia e, também não só as que na tarde de 23 de 
julho deste ano de 2018, afetaram a região de Ática, próxima de Atenas.

Com efeito, os investimentos na educação nem sempre são visíveis e muito 
menos, no imediato, no curto prazo que interessa aos decisores políticos, como 
nem seque é possível quantificar os resultados das muitas situações danosas que 
seriam evitado com esse investimento. Por outro lado, como essa demonstração não 
é evidente, os investimentos em educação, como muitos outros que deveriam ser 
realizados na prevenção dos riscos, acabam por não ser considerados prioritários e 
são sistematicamente adiados, acabando por não se realizar.

Esta obra não é propriamente um manual de educação para a redução dos vários 
tipos de risco, mas não deixa de apresentar diversas situações em diferentes contex-
tos de risco que contribuem para aumentar a percepção da população exposta, que 
assim pode reduzir a vulnerabilidade e tornar-se mais resiliente.

Por todas estas razões, os autores estão de parabéns pela colaboração que em-
prestaram para que este tomo fosse dado à estampa, sobretudo porque versa sobre 
um tema em que os estudos ainda não são muito abundantes.

Coimbra, 10 de junho de 2018

Luciano Lourenço
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O texto Science and Education for disaster risk reduction: the role of UNESCO, 

que abre esta obra, procura dar conta do papel desempenhado pela UNESCO e do 

valioso contributo que esta organização tem dado, tanto a nível mundial como, em 

particular, nos países mais desfavorecidos, para a Ciência e a Educação, na perspeti-

va e com o objetivo da redução do risco de catástrofes.

Posto isto, este volume surgiu precisamente em coerência com esta linha de pen-

samento, tendo-se organizado em torno dos contributos que a Ciência e a Educação 

têm produzido, tanto para a redução do risco de catástrofes, como para a redução 

das consequências das suas manifestações, e que foram apresentados no IV Con-

gresso Internacional de Riscos.

Deste modo, os dois textos seguintes são da área da psicologia. O primeiro deles 

é de autores brasileiros e versa sobre Psicologia das emergências e angústia pública: ques-

tionamentos teórico-práticos, pelo que trata de problemas candentes da sociedade atual, 

muitos dos quais se podem solucionar através da redução do risco, a qual, muitas vezes, 

se poderá conseguir através da educação. O seguinte, de autoras portuguesas, acerca 

de Contributos da investigação sobre bombeiros: o papel do apoio psicológico em situações 

potencialmente traumáticas, apresenta aspetos menos conhecidos de atividades que estes 

operacionais enfrentam nas missões de socorro e que nem sempre são fáceis de superar.

O capítulo seguinte, Riscos sociais e migrações: o cinema como promotor da edu-

cação para a multi/interculturalidade, situa-se no contexto das chamadas ciências 

sociais e humanas e versa sobre um tema muito atual, ainda pouco estudado dentro 

dos designados riscos antrópicos. Diz respeito, precisamente, a uma subdivisão des-

tes riscos, os chamados riscos sociais, que neste caso concreto estudam as migrações, 

aqui analisadas através do cinema, enquanto instrumento capaz de ser produtor da 

educação para a diversidade, na medida em que contribui para promover a franca 

convivência das muitas culturas existentes à superfície do globo. 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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Os dois textos seguintes dizem respeito aos riscos naturais, o primeiro mais 

numa perspetiva de educação, pois aborda o Ensino e aprendizagem a partir da análi-

se de uma situação meteorológica de risco máximo, enquanto que o segundo está mais 

voltado para a redução do risco, ao tratar de O plano de ação de emergência como 

ferramenta para redução dos riscos de desastres provocados por rupturas de barragens no 

Brasil e sua relação com os planos de contingência da defesa civil.

Acresce que a educação também nos pode ajudar tanto na forma como toma-

mos consciência e ou percepcionamos os riscos, pelo que no capítulo seguinte se 

dá conta de uma situação concreta de Percepção de risco em duas comunidades vul-

neráveis no estado do Espírito Santo: estudo de caso em Vila Velha e Vitória, como nos 

pode auxiliar no modo como consumimos oxigénio, daí que este tema seja tratado 

no texto dedicado ao Metabolismo e consumo de oxigénio numa perspetiva da educação 

para o risco.

A obra fecha com dois capítulos em que, respetivamente, se destaca não só a 

redução do risco, através da Comunicação e capacitação de comunidades resilientes ao 

risco, mas também a educação das comunidades escolares, como forma de alterar 

atitudes e comportamentos, que é demonstrada com a Espacialidade e percepção da 

cidade e do risco ambiental no contexto escolar.

Trata-se, pois, de um conjunto de dez capítulos, diferentes mas complemen-

tares, que envolvem um total de vinte e três autores, os quais, através de enqua-

dramentos mais teóricos e de apresentações de casos mais concretos, de natureza 

prática, aplicados a diferentes territórios e vários tipos de risco, descrevem e ilustram 

diversas situações em que a educação contribuiu para a redução do risco. 

Estamos certo de que os leitores encontrarão nesta obra motivos de sobra para se 

dedicarem à sua leitura e dela extraírem modelos que, depois, poderão aplicar tanto 

nos seus trabalhos de investigação, como nos contextos educativos em que venham 

a leccionar, pelo que bem merece ser conhecida e divulgada.



COMUNICAÇÃO E  CAPACITAÇÃO DE 

COMUNIDADES RESILIENTES AO RISCO 

COMMUNICATION AND BUILDING RISK 

RESILIENT COMMUNITIES

Emanuel Sardo Fidalgo
Instituto de Investigação Interdisciplinar, Universidade de Coimbra (Portugal)

ORCID: 0000-0002-0137-3066     emanuel.s.fidalgo@gmail.com

Resumo: Nas sociedades contemporâneas são visíveis alterações no comporta-

mento das comunidades com maior relevância dada ao risco e aos 

processos potencialmente perigosos. Este artigo propõe uma reflexão 

sobre a gestão do risco, a diferentes escalas, a partir de entrevistas 

realizadas aos Serviços Municipais de Proteção Civil, assim como sobre 

as mudanças ao nível da comunicação do risco e de emergência junto 

das comunidades, que apontam para o reforço do envolvimento dos 

interlocutores, técnicos e entidades numa lógica de "boa" governação 

na prevenção, reação e recuperação. 

 

Palavras ‑chave: Risco, governação, comunicação, resiliência.

Abstract: In contemporary societies there are visible changes in the behavior of 

communities as greater relevance is given to risk and to potentially 

dangerous processes. This article proposes a reflection on the risk 

management, at different scales, based on interviews conducted 

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6_2_10

https://orcid.org/0000-0002-0137-3066


196

with Municipal Civil Protection Services, and on changes in risk 

communication and emergency communication with communities. 

These reinforce the involvement of the interlocutors, technicians and 

entities in a rationale of “good” governance in prevention, reaction 

and recovery.

Keywords: Risk, governance, communication, resilience.

Introdução

Com a crescente consciencialização da sociedade relativamente às múltiplas 

interações que se operam no seu quotidiano com impacte sobre os seus interes-

ses pessoais, profissionais ou coletivos, tornou-se claro que existem ameaças não 

desejáveis e por conseguinte não admissíveis, consequência de uma maior valo-

rização das perdas económicas e afetivas daí resultantes. Nem sempre se assiste a 

uma verdadeira consciência do risco, por parte dos indivíduos isoladamente ou até 

mesmo enquanto comunidade, resultado de uma certa negligência, ou então como 

consequência do desconhecimento dos perigos que menosprezados poderão apenas 

ser percecionados como tal quando estes se manifestarem, e desse modo passarem a 

estar incorporados na consciência individual e coletiva.

Assim, é fundamental privilegiarem-se cada vez mais os processos de comuni-

cação numa dualidade que se entende agregadora contemplando a comunicação 

do risco, enquanto estratégia de prevenção e a comunicação de emergência, nas 

suas dimensões de mitigação e recuperação. Estaremos portanto a promover a tri-

dimensionalidade da gestão do risco, ao nível da prevenção, socorro e reabilitação, 

numa relação bidirecional entre entidades/operacionais e os cidadãos, na lógica da 

governação no modelo organizacional da sociedade (fig. 1).

Associado aos processos de governação, estão incorporados um conjunto de 

princípios que se traduzem numa maior transparência e participação pública na 

tomada de decisão inerente a este modelo, que se pretende transversal, inclusive nos 

domínios da proteção de pessoas e bens. Neste âmbito, cabe às entidades compe-
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tentes o incremento, o domínio e a manutenção dos canais de comunicação entre 

entidades/operacionais e os cidadãos potencialmente expostos e consequentemente 

mais vulneráveis, contribuindo deste modo para o reforço da sua capacitação e resi-

liência individual e coletiva face à manifestação dos riscos.

Risco, governação e comunicação

O risco tem acompanhado as sociedades desde a sua aurora, tendo assumido 

particular relevo a partir dos séculos XVI e XVII com a navegação marítima por 

oceanos desconhecidos. O risco surgia conotado com a inevitabilidade e casualida-

de da manifestação de um processo potencialmente perigoso, a “fortuna ou azar” de 

se chegar a bom porto ou se perder o navio e a respetiva carga. Com o advento da 

Era Industrial abandona-se a perspetiva determinista surgindo a preocupação por se 

alcançar de algum modo a sua previsibilidade numa lógica de planeamento, onde 

se ponderam os ganhos e perdas, os custos e benefícios. No capitalismo moderno, 

fig. 1 ‑ Modelo de gestão do risco.
Fig. 1 - Risk management model.
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sobretudo os decisores, sentem necessidade e preocupação em responsabilizar pelas 

consequências da plena manifestação de um risco, procurando a sua mitigação e 

gestão, e que recursos alocar neste processo. 

De acordo com Faugères (1990) citado por Luciano Lourenço (2015, p. 40) o 

“risco corresponde à probabilidade de ocorrência de acontecimentos danosos, assim como o 

perigo resulta da proximidade da manifestação do risco e, por último, a crise corresponde à 

manifestação do risco fora do controle do ser humano, constituindo estes três conceitos, pela 

ordem que foram apresentados, aquilo a que poderemos chamar de sequência temporal do 

risco”. Na sociedade contemporânea o risco adquire um significado especial e uma cer-

ta omnipresença, ao ponto de alguns autores se referirem a uma “sociedade do risco”. 

Ayala-Carcedo e Cantos (2002, p. 80) citando Beck (1996), referem que o novo signi-

ficado e relevância do risco conduziu à formulação do conceito de sociedade do risco, 

que “descreve um estádio da modernidade no qual os desastres (hazards) consequência do 

crescimento da sociedade industrial se convertem em predominantes”. Assim, a prevenção, 

mitigação e distribuição espacial das catástrofes passam a ser temas estruturantes nas 

sociedades mais desenvolvidas na perspetiva da gestão dos riscos. Contudo, e apesar 

dos avanços científicos e tecnológicos nos quais assenta a sociedade pós-tradicional, 

esta vê-se confrontada com a complexidade, a incerteza e ambiguidade associada à 

“ameaça global e irreversível que os novos riscos acarretam, estes são os principais desenca-

deantes do fim do paradigma da prevenção na gestão dos riscos” (idem). Neste sentido, 

Manuel Mendes(2015, p. 213), citando Beck (2008, p.79) afirma que, devido ao 

impacto dos riscos globais, os Estados, mesmo no ocidente, estão mais autoritários 

mas são ineficientes quando se trata de lidar com as diferentes ameaças e riscos globais, 

constituindo-se como “Estados falhados fortes”.

Como referem Ayala-Carcedo e Cantos (2002, p. 80) “o monopólio dos técnicos 

em relação ao diagnóstico dos perigos está em causa. Impõe-se a ideia que os cientistas 

não podem assegurar certezas sobre os riscos tecnológicos e naturais, sem que partilhem 

as suas dúvidas com a sociedade”. Este, é na verdade o novo paradigma relativo aos 

riscos, o confronto de uma racionalidade científica com uma racionalidade social, 

promotor de uma discussão para a decisão. Neste sentido Beck (1992) citado por 

Mendes (2015, p. 212) recusa a separação entre peritos e cientistas e as visões co-

muns, uma vez que “as percepções dos cidadãos comuns quanto aos riscos não são irra-



199

cionais ou puros problemas de informação, mas sim produtos de processos complexos que 

definem o que é aceitável, o que é digno, o que está de acordo com as suas maneiras de 

ser, pensar e agir, ou seja, com as suas identidades”.

Ainda que não seja possível discorrer sobre o conceito de risco sem perceber a 

dimensão do impacte que determinado processo danoso provoca no espaço-territó-

rio e consequentemente na dimensão humana que o percorre uma vez que “no risco, 

o passado perde o seu poder de determinar o presente. É o futuro, algo que é construído, 

não existente, que constrói o presente, e os riscos são sempre locais e globais, assumindo 

uma dimensão transescalar” (Beck citado por Mendes 2015, p. 2012), é necessário 

percecionar a vulnerabilidade, pois esta é entendida e resultante da magnitude dos 

efeitos decorrentes de um processo danoso sobre esse mesmo espaço-território, nas 

suas dimensões humanas (sociais) e físicas (território e ambiente). Torna-se assim 

desejável e necessária a promoção de um modelo comunicacional que pela qualida-

de da mensagem veiculada concorra para o fortalecimento da resiliência nas pessoas 

e respetivas comunidades, dotando-as de conhecimento e capacidade para prever, 

resistir e recuperar perante o risco. 

O desafio reside desde logo, nas organizações com poder regulador e/ou decisó-

rio sobre o planeamento ou gestão dos riscos que se deparam com diferentes graus de 

conhecimento sobre os mesmos e que o International Risk Governace Council- IRGC 

(2006, p. 12) categoriza em quatro tipologias, riscos ‘simples’, ‘complexos’, incertos’ e  

‘ambíguos’, resultado da dificuldade do estabelecimento entre causa – efeito. Neste qua-

dro de conhecimento dos riscos, como referido pelo IRGC, independentemente da ca-

tegoria do risco torna-se necessária uma abordagem estratégica na sua avaliação e gestão, 

nas suas dimensões físicas - processos - e socioculturais – vulnerabilidades - resultado 

da inclusão necessária, desejável mas não suficiente do processo de “boa” governação. 

Garantindo deste modo os princípios da participação, respeito pelo Estado de direito, 

transparência, efetividade e eficiência, prestação de contas (accountability), decisão estra-

tégica, sustentabilidade, igualdade e inclusividade, inerentes ao processo de governação. 

O vocábulo inglês governance pode ser traduzido por governança, sendo 

também muitas vezes posta em correspondência com governação. A Comissão 

Europeia, no seu documento Governança e Desenvolvimento [COM (2003) 615 

final], aponta para a inexistência de uma definição internacionalmente conven-



200

cionada para o termo governança apesar da sua crescente importância. Estão-lhe 

associadas “as regras, processos e comportamentos segundo os quais são articulados 

os interesses, geridos os recursos e exercido o poder na sociedade. O modo como são 

desempenhadas as funções públicas, geridos os recursos públicos e exercidos os poderes 

públicos regulamentares que constituem os principais aspectos a ter em conta neste 

contexto” (2003, p. 3).

Já para Curado (2005: 1) não há ciência certa sobre a governação e este 

assunto altera-se ao longo do tempo. Estas duas características estão interliga-

das. Contudo, a ideia de uma governação de caráter positivo fica evidenciada 

quando refere que o interesse desta noção reside “num aparente ganho de trans-

parência em relação à noção sancionada por séculos de governação. [...] A noção de 

governança parece ter a agenda secreta de racionalizar totalmente a governação, de 

não deixar nada por explicar. [...] Uma boa governança tem, deste ponto de vista, 

o efeito de atenuar os defeitos bem conhecidos da governação” (2005, p. 3) distin-

guindo deste modo governança de governação, associando à primeira a ideia de 

que se trata de uma forma de governação de caráter positivo e mais completo 

de um tipo de administração transparente de toda uma sociedade. Entende-se 

assim como desejável que à governação estejam subjacentes e implícitos os prin-

cípios que regem a governança.

Desta forma, para o IRGC (2006, p. 12) a governação do risco assenta em 

três fases principais, a “pré-avaliação” na qual se identifica o problema, segue-se 

a “avaliação do risco” na qual se identifica a tipologia do processo, exposição e 

vulnerabilidade, e a “gestão do risco”, onde a partir dos inputs obtidos pela reco-

lha de informação se toma a decisão. De todo o modo, qualquer que seja a fase 

em que nos encontremos é a todo o momento possível a partilha de informação, 

obtida através dos canais de comunicação, quer seja na esfera da produção do 

conhecimento (assessment sphere) ou na esfera da tomada de decisão e implemen-

tação (management sphere). Este modelo assenta na premissa da transferência de 

informação, num processo comunicacional permanente e multidirecional (escala/

nível). Por seu lado, a (2005, p. 3) “avaliação do risco” fase controversa que se 

opera entre a avaliação e a gestão do risco, tem que ver com a admissibilidade 

das consequências adversas espectáveis. Esta avaliação resulta por um lado do 
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conhecimento científico operado pela fase de caracterização do risco e por outro 

lado, pela análise do risco concretizada pela fase de gestão do risco com o intuito 

de se ir além do próprio evento danoso e se produzirem políticas conducentes a 

uma maior resistência/resiliência, nomeadamente para os riscos toleráveis, com 

necessidade de mitigação, e para os riscos intoleráveis. 

O processo de comunicação do risco tem como uma constante todas as 

fases do quadro de governação do risco, que é por si só de natureza cíclica. 

Contudo, a sequência clara de fases apresentadas por este quadro (fig. 2) é 

essencialmente uma sistematização que nem sempre corresponde à realidade. 

De todo o modo, partindo desta esquematização será possível delinear um 

conjunto de estratégias de gestão do risco que serão aplicadas de forma ade-

quada em função da simplicidade, complexidade, incerteza e ambiguidade 

associada a cada risco específico.

fig. 2 ‑ Quadro de governação do risco (Fonte: IRGC, 2005).
Fig. 2 - Risk governance framework (Source: IRGC, 2005).
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Tendo por base os princípios intrínsecos à governação, enquanto modelo parti-

cipativo, o IRGC entende (2006, p. 55) “firmemente que a comunicação eficaz tem de 

estar no centro de qualquer atividade bem sucedida de avaliação e gestão dos riscos”. Há 

assim uma vontade expressa do meio científico comunicar com o público, de modo 

a consciencializar e mudar as suas perceções, mas também promover a participação 

dos leigos sobre estas matérias. Contudo, nem sempre o público estará recetivo a ser 

“educado” pelos especialistas.

O envolvimento dos cidadãos nos processos de participação pública é funda-

mental e desejável pois contribui para o desenvolvimento sustentável, no que con-

cerne à sua dimensão social e política, valorizando e consolidando assim o processo 

democrático. Não obstante, segundo Lima (2004), existem dificuldades na gestão 

do risco, nomeadamente entre a perceção do risco (as opiniões dos cidadãos) e a 

análise do risco (a perspetiva dos técnicos). De facto, do ponto de vista de uma 

cidadania ativa e informada nem sempre existe boa recetividade por parte dos téc-

nicos à participação dos cidadãos. Aqueles, comumente partem do pressuposto que 

qualquer divergência entre o seu parecer técnico e a opinião dos cidadãos, apenas 

resulta do deficitário grau de informação destes, pelo que se torna premente veicular 

informação, com o intuito de os formar, ou se não mesmo de os manipular.

Para William Leiss (1996, p. 85) citado pelo IRGC (2006, p. 55) a evolução 

da comunicação do risco operou-se em três fases. A primeira fase tinha como foco 

veicular o pensamento probabilístico produzido pelas entidades com o objetivo de 

educar os leigos no reconhecimento e aceitação das próprias instituições e das suas 

práticas de gestão do risco. Esta estratégia nem sempre apresentou os melhores re-

sultados, traduzindo-se na rejeição desta prática pelo público conduzindo à fase 

seguinte. A segunda fase, caracterizou-se pelo redireccionamento dos esforços de re-

lações públicas numa tentativa de se operarem mudanças dos comportamentos que 

acarretam maior exposição aos riscos, que ainda assim não foram convincentes, em 

resultado do ceticismo do público, apesar do cuidado na elaboração da mensagem. 

Na terceira fase, de uma comunicação unidirecional passamos para uma bidirecio-

nal, na qual o público (leigos) e gestores do risco (técnicos) estão numa posição de 

igualdade, uma vez que a aprendizagem e partilha é mútua. Nesta fase, procura-se 

exatamente isso, um compromisso acordado por ambas as partes - técnicos e leigos. 
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Aqui, parte-se do pressuposto que o conhecimento é falível e que existem várias 

representações da realidade; as diferenças entre as posições dos técnicos e dos leigos 

é o resultado de diferentes interesses e de informação de cada uma das partes, que 

os conhecimentos e experiências dos cidadãos podem constituir uma contribuição 

válida para a decisão; e a diferença nas posições pode também ser diminuída atra-

vés da reavaliação das análises técnicas, levando em consideração novos parâmetros 

propostos pelos cidadãos.

Deste modo, a comunicação do risco tornou-se indispensável nos processo de 

decisão e de gestão do risco, devendo para tal assegurar-se a manutenção de canais de 

transferência de informação entre os vários interlocutores, quer entre técnicos, quer 

com o exterior, de modo a assegurar o envolvimento e participação dos vários atores.

Da comunicação do risco à comunicação da emergência

Na lógica da governação, os cidadãos têm o direito a serem informados com 

transparência, sendo este processo tanto mais eficaz quanto maior for o grau de 

confiança entre aqueles que estão expostos ao risco e os técnicos/entidades que têm 

por missão proteger os primeiros. Neste sentido, a Lei de Bases da Proteção Civil 

indica, como um dos domínios do seu exercício, a “informação e formação das po-

pulações, visando a sua sensibilização em matéria de autoproteção e de colaboração com 

as autoridades”. Deste modo, e ainda que independente da gestão do risco, a co-

municação do risco assume-se como instrumento fundamental na gestão do risco, 

sobretudo quando é veiculada informação relativa a atitudes ou comportamentos 

mitigadores do risco, além de permitir aos cidadãos e às comunidades preservar a 

sua estabilidade social, económica e política, evitando o alarme social associado a 

uma plena manifestação de risco.

No envolvimento dos cidadãos podemos diferenciar diversos graus, que vão 

desde a não participação, à participação simbólica e, por fim à participação, onde se 

distinguem dois modelos principais: a informação e a parceria.

De facto, a estratégia de informação, segundo Lima (2004) parte de três pres-

supostos fundamentais, que desumanizam os cidadãos, pois supõe que o procedi-
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mento técnico de avaliação de risco é capaz de encapsular a representação correta da 

realidade, assumindo um absolutismo epistemológico; supõe ainda que a diferença 

de posições entre técnicos e leigos é o resultado de um déficit dos cidadãos (défice 

de literacia científica e conhecimento) que pode ser resolvido com mais educação 

e melhor comunicação; e, por fim, supõe que a diferença de posições só pode ser 

diminuída pela mudança na posição dos cidadãos que, depois de informados, iriam 

aproximar-se da posição da avaliação técnica.

Para evitar este conflito de interesses, é pois necessário criar pontes de diálogo, 

reforçando a comunicação com o intuito de aproximar vontades e não de instru-

mentalizar uma perspetiva técnica, por vezes longe dos interesses de quem vive 

determinado território, descorando a experiência de vida das comunidades. 

No modelo de parceria, procura-se exatamente isso, um compromisso acordado 

por ambas as partes - técnicos e leigos. Aqui, parte-se do pressuposto que o conheci-

mento é falível, que os conhecimentos e experiências dos cidadãos podem constituir 

uma contribuição válida para a decisão; e a diferença nas posições pode também 

ser diminuída através da reavaliação das análises técnicas, levando em consideração 

novos parâmetros propostos pelos cidadãos.

Deste modo, a comunicação de risco consiste na partilha de informações, con-

selhos e opiniões entre técnicos/entidades e as pessoas que enfrentam uma ameaça 

(perigo) à sua sobrevivência, saúde ou bem-estar económico ou social. Tem por ob-

jetivo dotar os cidadãos de capacidade de tomarem decisões informadas permitin-

do-lhes mitigar os efeitos da ameaça (perigo), nas suas dimensões de previsibilidade, 

mitigação e recuperação.

A bibliografia anglo-saxónica como refere Almeida (2007, p. 103) “distingue 

comunicação do risco (risk communication), comunicação de crise (crisis communica-

tion) e comunicação do risco em situações de crise e de emergência (crisis and emergency 

risk communication)”. E entende comunicação do risco como parte integrante do 

processo de análise do risco - que inclui a avaliação do risco (risk assessment) e a ges-

tão do risco (risk management). A comunicação do risco consiste na discussão entre 

um desfecho adverso e a probabilidade da sua ocorrência, sendo a sua finalidade 

capacitar o processo de tomada de decisão - de forma “antecipatória”, com escassa 

ou nenhuma pressão temporal, sendo transmitidas mensagens pré-evento com vista 
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à sensibilização e elucidação do público. Assim, “a comunicação da crise aplica-se 

tipicamente a organizações que enfrentam um acontecimento inesperado com possíveis 

repercussões na sua reputação ou viabilidade e que, desta forma, têm necessidade em 

explicá-lo urgentemente” (Almeida (2007, p. 103) citando CDC (2002).

Se adicionarmos ao processo comunicacional a urgência da comunicação da cri-

se, o fator rapidez, temos a comunicação do risco em situações de crise e emergência 

que se caracteriza pela “necessidade de comunicar riscos e benefícios às partes interessa-

das, distinguindo-se da comunicação da crise pelo facto da participação do comunicador 

no acontecimento adverso se limitar a atuar como agente-perito da resolução da situação 

(postevent participant) e não como participante da crise” (Almeida, 2007, p. 103). 

Contudo, será o grau de complexidade, de incerteza e de ambiguidade de um 

determinado risco a determinar o nível de envolvimento e participação dos atores 

no processo de comunicação, sendo tão mais importante quanto maior for o nível 

de resposta exigido (fig. 3). Neste quadro de envolvimento dos diferentes atores há 

que ter presente que a mensagem do comunicador do risco deve contribuir para a 

fácil compreensão pelo público de assuntos técnicos, mas simultaneamente permitir 

o fluxo de informação em sentido inverso, sobre a natureza, gravidade e aceitabili-

dade do risco.

Se em situações normais de pré-evento a comunicação é crucial, torna-se crítica 

quando nos confrontamos com a crise e a emergência, podendo mesmo considerar-se 

como determinante na veiculação de ações de proteção, evitando o boato, a descon-

fiança e o medo, e em última análise evitarem-se perdas humanas, isto, desde que o 

fluxo de informações entre os técnicos/entidades e o público esteja assegurado. Atu-

almente, as redes sociais são incontornáveis como veículo de informação ao cidadão, 

pois detêm um grande potencial na interação com o público, principalmente devido 

ao volume e rapidez na troca de informação. Contudo, Alexander (2014) refere que 

isto não acontece sem riscos, na sua maioria associados com a propagação de infor-

mação falsa ou incorreta, com as potenciais consequências que tal situação poderá 

desencadear. No entanto, o futuro provavelmente irá conduzir a uma racionalização 

do uso das redes sociais e de novas metodologias para avaliar o público e a utilidade 

da informação fornecida pelo público. Este será o desafio que os planeadores de emer-

gência e os gestores de emergência irão com certeza enfrentar.
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Em qualquer nível da comunicação do risco deverá ter-se em consideração as-

pectos como o tipo de linguagem utilizada, a tecnologia de suporte de veiculação 

da informação, as características heterogéneas e intrínsecas do público alvo, como 

a idade, a língua, o grau de literacia, promovendo uma melhor recetividade da 

mensagem bem como a sua compreensão e consequentemente mudança de com-

portamento. De todo o modo, o comunicador deverá ter um plano bem estrutu-

rado sobre possíveis mensagens adaptadas aos diversos riscos, assentes em cenários 

previamente definidos e nos diversos suportes: escrito, verbal e visual.

fig. 3 ‑ Grau de envolvimento dos atores e gestores do risco (Fonte: IRGC, 2005).
Fig. 3 - Degree of involvement of actors and risk managers (Source: IRGC, 2005).
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Na realidade nacional há correlação ao nível dos três níveis de comunicação 

com a comunicação operada nos domínios da proteção civil. Podemos entender 

como comunicação do risco, as diversas fases associadas à gestão do risco, havendo 

em alguns casos consulta e participação pública, mas também as campanhas de 

sensibilização realizadas com vista a elucidação relativa a um risco concreto (cheias; 

sismos; vagas de frio; segurança rodoviária, etc.). A comunicação da crise, ocorre em 

situações de iminência ou até já de ocorrência de um evento potencialmente danoso 

e assume a forma de avisos de proteção civil, comunicação unidirecional portanto 

e que pode ter como exemplo a comunicação produzida pelo Serviço Regional de 

Proteção Civil e Bombeiros dos Açores para a passagem por este território do fura-

cão Alex. Por último, a comunicação do risco em situações de crise e emergência, 

deverá ocorrer em situações que exigem uma decisão célere, em que a rapidez resulte 

da dinâmica observada pelo desenvolvimento de um determinado perigo e da imi-

nência de se produzirem danos (materiais ou humanos) se a partilha de informação 

não se concretizar.

Em Portugal, a comunicação do risco em situações de crise e emergência não 

tem merecido a atenção devida por parte dos técnicos/entidades, sendo na maioria 

das vezes confundida com um briefing para a comunicação social e concretizada 

como tal. Assim, a mensagem veiculada é dirigida não à população exposta, mas a 

uma audiência que assiste à crise através da televisão ou da rádio e que não se encon-

tra de todo a sofrer os efeitos dessa manifestação, como frequentemente se observa 

nos cenários de incêndios na interface urbano-florestal. Este mesmo contexto, é 

particularmente exigente em termos comunicacionais, no entanto está bem docu-

mentado e desenvolvido se apenas nos referirmos à comunicação do risco (fig. 4).

O processo de comunicação do risco não se esgota enquanto ação de aviso para um 

determinado risco e suas consequências potenciais, este ganha importância como ação 

de incremento de capacidade de ultrapassar vazios legais/instrumentais, bem como na 

conciliação de interesses, carecendo para tal, de uma forte participação pública resultante 

do maior envolvimento cívico. Esta é talvez uma das maiores fragilidades da sociedade 

portuguesa, uma fraca cultura de segurança aliada à baixa participação cívica que poderá 

traduzir-se na sua reduzida resiliência aos riscos. Este cenário é contrastante com o ob-

servado nos países mais desenvolvidos nestes domínios, como sucede nos EUA, em que 
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Schvab refere (2010, p. 134) “a forte cultura pública de apoio à mitigação dos riscos depen-

de da participação. A melhor maneira de se operar o envolvimento é através de um programa 

de divulgação proactiva, visando as principais partes interessadas, tanto planeadores, público 

e afins. [...] Outro elemento de sucesso a este respeito é a comunicação consistente, eficaz 

com o público. [...] A cultura de preparação, mitigação e a discussão pública amplamente 

compartilhada de prioridades de mitigação permite aos cidadãos preservar o melhor da sua 

comunidade ao conseguir simultaneamente a redução eficaz de desastres”.

Este incremento de resiliência na sociedade está muito dependente da proactivi-

dade dos técnicos/planeadores em diferentes domínios do ordenamento do território, 

como na regulamentação dos usos do solo e edificado. Contudo, “a menos que o pú-

blico entenda que precisamos de mudar onde e como vivemos, este trabalho torna-se inútil. 

Portanto, torna-se necessário uma melhor comunicação, envolvimento dos cidadãos, e uma 

liderança proactiva na definição de prioridades” (James C., Schvab, 2010, p. 5).

fig. 4 ‑ Modelo integrado da comunicação do risco (Fonte: O’Neill (2004) citado por 
Höppner, Buchecker e Brundl (2010)).

Fig. 4 - Integrated model of risk communication (Source: O’Neill (2004) cited by Höppner, 
Buchecker and Brundl (2010)).
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De referir que a comunicação de informação assume particular importância ao nível 

institucional, no seio das organizações com responsabilidades de planeamento, coordena-

ção e comunicação de emergência, forças de segurança e planeadores/técnicos. A comuni-

cação promove a articulação do trabalho entre os vários departamentos, bem como reforça 

o processo de aprendizagem, sobretudo obtido a partir de experiências anteriores - com 

diferentes níveis de sucesso - permitindo a “(auto) reflexão sobre a adequação do conheci-

mento organizacional, estruturas e regras de comportamento institucionalizado. Por este meio, 

a capacidade de resposta da organização ou da rede das organizações é reforçada com relação 

à mudança social e ambiental imprevisível” (Voss et Wagner 2010, p.  663). Contudo, esta 

nem sempre se operacionaliza de modo desejável, podendo em última análise comprome-

ter todo o trabalho desenvolvido até aí levando mesmo a FEMA a referir que os gestores 

de emergência segundo Schvab (2010) raramente estão em posição de dirigir as atividades 

das agências e organizações envolvidas. De facto, a comunicação como um compromisso 

interativo entre pessoas e instituições continua a ser um desafio.

Comunidades (in)formadas, comunidades resilientes

Em 2013 no âmbito das Bolsas de Investigação Científica da Liga dos Bombeiros 

Portugueses foram conduzidas entrevistas aos diretores de 14 Serviços Municipais de 

Proteção Civil (SMPC) do território de Portugal Continental - Amarante, Baião, Ca-

minha, Cascais, Castanheira de Pêra, Coimbra, Mação, Marinha Grande, Melgaço, 

Monção, Oleiros, Silves, Sintra e Valongo. A seleção da amostra teve por base territó-

rios com grandes extensões de interface urbano-florestal (IUF) e/ou ocorrências signi-

ficativas de incêndios na IUF, na última década. Deste modo, procurou-se conhecer as 

estratégias de comunicação do risco de incêndio florestal em áreas de interface urbano 

florestal nesses territórios. Dessas entrevistas estruturadas aos técnicos superiores dos 

SMPC ficou expressa a grande diversidade de abordagens neste domínio, bem como a 

inexistência de comunicação do risco planeada e implementada de forma sistemática e 

sistematizada a nível nacional, apresentando por isso resultados diversos. Em simultâ-

neo, foi possível identificar um conjunto de práticas nas quais a comunicação é crucial 

na promoção da resiliência comunitária, como se explana seguidamente.
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No contexto dos incêndios florestais e especificamente nas situações de interface 

urbano-florestal, as comunidades afetadas pelo fogo, são as primeiras interessadas 

em estarem protegidas. Não é vantajoso por isso que a população seja mera espeta-

dora de um incêndio, até porque em última análise, isso lhe poderá custar a própria 

vida. Na generalidade dos Serviços Municipais de Proteção Civil entrevistados a 

comunicação do risco assentava essencialmente em campanhas de sensibilização, 

ainda que com diferentes graus de concretização e resultados diversos.

Nos territórios predominantemente rurais com áreas de IUF, a reduzida resi-

liência que genericamente caracteriza estas comunidades deve-se ao facto de parte 

significativa da população possuir baixo nível de escolaridade associado ao forte 

envelhecimento demográfico, constituindo-se como barreiras à transmissão de in-

formação, à sensibilização e à educação para uma cidadania ativa e pró-ativa. Já 

para os territórios predominantemente urbanos, as maiores dificuldades prendem-

-se com o desconhecimento do comportamento do fogo e das ações a desenvolver 

na sua presença.

Quando se inicia uma campanha de sensibilização da população, há duas pos-

sibilidades possíveis na sua concretização. Por um lado, a pretensão de alcançar o 

maior número possível de público, sem que a preocupação assente na qualidade dos 

resultados obtidos, e por outro, a aposta na qualidade do modelo comunicacional, 

ainda que o número de pessoas abrangidas seja reduzido.

Posto isto, há SMPC que valorizam o elevado número de pessoas sensibilizadas 

e aí a entrega de folhetos pelo carteiro ou cobrador da água é suficiente, ainda que 

não haja feedback na veiculação da informação, até porque o folheto é incompreen-

dido por uma população com reduzida literacia, idosa e que desvaloriza por com-

pleto qualquer documento escrito. Este modelo devido ao baixo custo, ao reduzido 

envolvimento de recursos humanos e à rapidez com que se pode operacionalizar é o 

privilegiado pela maioria dos municípios.

Por outro lado, quando se pretende aprofundar a estratégia comunicacional 

com o intuito de efetivamente “educar as comunidades”, a campanha não pode 

ser pontual, mas deverá ser levada a cabo, no mínimo ao longo de um triénio, no 

fim do qual se avalia todo o processo e se introduzem alterações que se entendam 

pertinentes a implementar no triénio seguinte. Porém, sensibilizar desta forma, 



211

não é compatível com os ciclos eleitorais e será sempre um trabalho que deverá 

ter seguimento ainda que a continuidade política não se confirme. Neste modelo, 

existem alguns municípios que têm feito um trabalho interessante, privilegiando 

o contato direto com as pessoas, através de ações de porta-a-porta, ou dinamizan-

do assembleias nos lugares, em que os interlocutores poderão ser as juntas de fre-

guesia, paróquias ou as associações locais. Assim, ainda que o número de pessoas 

visadas seja significativamente menor, em contrapartida há maior feedback, pois 

são veiculados conhecimentos, com casos concretos, partilhadas experiências, o 

que resulta numa verdadeira mudança de comportamentos que serão replicados 

com os vizinhos e na comunidade. Este modelo de sensibilização assente na co-

municação reveste-se de exigência acrescida na disponibilidade dos dinamizado-

res da Campanha (técnicos de proteção civil, bombeiros, forças de segurança, 

sapadores florestais, associações de produtores florestais, etc.) em se deslocarem 

em horário pós-laboral ou em dias de fim de semana aos locais onde a população 

através de um intermediário, geralmente na paróquia, na junta de freguesia ou 

associação, combinou a ação de sensibilização.

As paróquias são locais por excelência de reunião das comunidades, sendo por 

isso uma relação a reforçar entre os SMPC/GTF em cooperação com a Igreja, so-

bretudo para ações de sensibilização e nos avisos à população no final das missas. 

Menos explorado é o potencial das ONG-Ambiente locais, que podem desenvolver 

ações de sensibilização em parceria com os SMPC. Amarante é um dos municípios 

que tem este tipo de parcerias, realizando a sensibilização através de uma abordagem 

ambiental e de sustentabilidade, levando a população ao contacto com a floresta 

com a realização de percursos pedestres ou os “encontros na floresta” com os mais 

jovens. Ainda neste modelo de sensibilização, em que os Agentes de Proteção Civil 

vão ao encontro das comunidades, o público escolar talvez seja aquele que mais 

campanhas tem direcionadas para si. As gerações mais novas são um bom veículo de 

transmissão de conhecimentos, sendo certa a sua transmissão aos adultos.

Durante o Verão, alguns SMPC têm spots de rádio com indicações sobre o 

modo de atuação perante um incêndio, nomeadamente o que fazer antes e duran-

te a sua ocorrência (esquecendo-se em todos os casos analisados o que fazer após 

os incêndios). Esta é também a sequência da generalidade dos panfletos e cartazes 
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produzidos pelos SMPC/GTF e que são distribuídos essencialmente a partir da 

Primavera até ao Outono. Os órgãos de comunicação social locais são bons veí-

culos para as mensagens de autoproteção mais específicas para a realidade de cada 

região/município. No entanto, entende-se que os avisos durante o período crítico, 

com informação do índice de risco diário de incêndio florestal devam continuar 

na televisão pública, ainda que seja importante um reforço da fiscalização, bem 

como fazer chegar à população uma tradução das diferentes cores dos avisos, pois 

não é do conhecimento geral a correspondência entre as cores do índice e o com-

portamento que devem adotar. Em Portugal por não haver uma única entidade 

que produz e emite “avisos” à população, observa-se uma multiplicidade de có-

digos de cores e de escalas que para a generalidade da população pouco ou nada 

dizem. Do mesmo modo, a divulgação de “avisos” e de “alertas” geram confusão. 

Esta matéria deverá ser analisada, por quanto o desconhecimento da população 

para este especto condiciona as suas atitudes que poderão revelar-se em atitudes 

de autoproteção.

O caso particular do trabalho de sensibilização realizado pelo SMPC de Coim-

bra, apesar de mais vocacionado para uma população urbana, revela aspectos igual-

mente interessantes. Aproveitando um domingo próximo do dia 21 de março e 

coincidente com o início da Primavera, realiza a “Feira da Floresta”, em que ao 

longo do dia as atividades lúdicas e de sensibilização decorrem num dos parques 

da cidade. A recetividade desta atividade tem sido elevada, realizando-se em simul-

tâneo um colóquio sobre o tema da floresta. Durante esta atividade são veiculados 

comportamentos e transmitidos conhecimentos úteis à população sobre como agir 

em caso de incêndio, dando particular atenção às situações na IUF. 

 Neste território é visível o crescente número de propriedades com faixas de 

combustível limpas, a redução da realização de queimas durante o período crítico 

e até um aumento dos contactos realizados por proprietários para obter informa-

ção relativa ao índice de risco de incêndio, podendo deste modo afirmar-se que o 

resultado tem sido positivo, ainda que, na grande maioria dos casos, os proprietá-

rios apenas se mobilizam no sentido de realizar trabalhos de silvicultura preventiva 

tardiamente em pleno verão, quando as temperaturas são elevadas e quando os 

noticiários começam a dar conta de incêndios.
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A maioria das ações de sensibilização realizadas pelos SMPC/GTF não são por 

norma avaliadas, ainda que empiricamente se observe uma gradual mudança de 

comportamento dos proprietários em áreas de IUF.

A capacidade das populações na defesa das suas residências é por vezes subestima-

da, o que é redutor no momento da manifestação do risco de incêndio. Uma vez iden-

tificadas as populações mais expostas, poderiam realizar-se ações de formação sobre 

prevenção, comportamento do fogo e o seu combate. Deste modo, ao deparar-se com 

um incêndio essa comunidade saberia proteger-se, o que permitiria aos bombeiros 

manterem as suas posições de combate, evitando recolocá-los em ações de proteção. 

Exemplo deste envolvimento com as comunidades é o que sucede na Marinha Gran-

de com a criação das “Brigadas de Apoio aos Lugares”, constituídas por cidadãos que 

receberam formação nas coletividades da sua área de residência e em caso de incêndio 

realizam a primeira intervenção e procedem à proteção da sua comunidade.

Com base no período de permanência dos habitantes nas áreas de IUF é possível 

classificar quatro tipos de moradores: os moradores permanentes ativos (agricultura e 

floresta); os moradores permanentes ativos (sector secundário e terciário), ausentes no 

horário laboral; os moradores permanentes não ativos; e os moradores não permanentes 

(fins-de-semana e férias). Estas quatro tipologias de moradores, com experiências e vi-

vências diferentes vão reagir de maneira distinta ao fogo. Quem sempre viveu no espaço 

rural, ainda que a sua atividade não seja relacionada com a agricultura ou a floresta, 

está familiarizado com o fogo, até como prática corrente de destruição de sobrantes, e 

ao deparar-se com um incêndio reage protegendo-se. Já o grupo de pessoas que apenas 

ocasionalmente vive neste território, terá maior dificuldade em avaliar o perigo e nem 

sempre agirá da forma mais correta, à semelhança dos não ativos, muitas vezes idosos 

e com mobilidade reduzida, ainda que conheçam melhor o comportamento do fogo. 

Deste modo, a abordagem às populações sobre os incêndios e o grau de cooperação 

destas com os meios de socorro irão ser bastante influenciados por aspectos sociais, etá-

rios e culturais. Exemplo disto mesmo são as áreas de IUF onde residem estrangeiros, 

uma vez que estes são mais recetivos à sensibilização, pró-ativos e colaborativos com os 

meios de socorro do que os habitantes locais, como sucede na serra e barrocal algarvio. 

Estas comunidades estrangeiras são mais sensíveis às questões dos riscos e têm, por vezes, 

implementados mecanismos de autoproteção nas suas habitações. 
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O pressuposto de prevenção do perigo associado aos incêndios florestais em áre-

as de IUF deverá conduzir os SMPC/GTF a identificarem e analisarem as áreas de 

interface, desenvolvendo iniciativas de sensibilização e de maior proximidade com 

as populações, sendo esta a plataforma inicial de trabalho, que permitirá caracteri-

zar esta problemática e elencar medidas de intervenção de prevenção e mitigação. 

A análise da IUF deverá contemplar três escalas de análise: a escala do concelho; a 

escala da freguesia/lugar; e, a escala da infraestrutura. Assim, deverão concretizar-

se um conjunto de medidas não estruturais com vista à redução de impactes dos 

incêndios na IUF, como a promoção da educação cívica da população para a proble-

mática dos incêndios na IUF; promoção da prevenção e resiliência das populações; 

planos de emergência específicos de atuação na IUF; e, programas de seguros.

As condições dos materiais também têm de ser tidas em conta e, deste modo, 

outro dado importante reporta-se à infraestruturação e sobretudo ao edificado. Per-

ceber a vulnerabilidade das infraestruturas é fundamental, trata-se, pois, de eliminar 

pontos fracos, identificando e mitigando aspectos específicos do desenho urbano ou 

de condutas humanas que influenciem o potencial de sobrevivência das habitações. 

Referem-se situações como as vantagens das habitações estarem totalmente fecha-

das, sem qualquer brecha de contacto com o exterior, reduzindo o risco associado ao 

calor radiante ou às próprias chamas, bem como à projeção e entrada de materiais 

ainda incandescentes e à acumulação de cinzas. A proposta passa por tentar com-

preender o comportamento duma casa perante cada um desses mecanismos para se 

perceber a vulnerabilidade geral da estrutura (Blanchi e Leonard, 2008, p. 81). Não 

é por acaso que se aconselha, recorrentemente, a manutenção de corredores de segu-

rança em volta das habitações. Mas, não é menos verdade que, por inúmeras vezes, 

são divulgadas imagens de habitações em Portugal repletas de elementos dispersos 

na sua envolvente. Além disso, determinados elementos da construção serão mais 

ou menos vulneráveis em função dos materiais aplicados, destacando-se, natural-

mente, a madeira. Há, por isso, que considerar uma miríade de aspectos, sempre 

com o fim primeiro de mitigar a suscetibilidade ao fator fogo, sendo que ainda não 

se percebeu totalmente porque ardem algumas estruturas e outras não, sob as mes-

mas condições. Todavia, tal só reforça a necessidade de uma atitude preventiva face 

a tamanho grau de incerteza.
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O exemplo australiano, mas também a realidade portuguesa, contemplam evi-

dências de que a intervenção dos proprietários ou das comunidades poderão ser úteis 

ou até indispensáveis para salvar habitações e infraestruturas na IUF. Ressaltam, po-

rém, duas determinantes. É relativamente claro que falta muita ação experimental 

para se determinar quais as vulnerabilidades existentes na IUF e que tipologia deve 

ser adotada para serem diminuídos os riscos. Noutro sentido, existe algum vazio 

sobre a que extensão deve ser impulsionada a colaboração das comunidades ou até 

se a mesma deverá ser compulsiva. Embora esta seja uma matéria que nas últimas 

décadas tem sido objecto de atenção de Governos, investigadores, comunidades e 

bombeiros, a operacionalização de estratégias, como o controlo de combustíveis, a 

adequação da disposição e construção de habitações e áreas de proteção não tem 

sido profícua, sendo mesmo um problema crescente na Europa.

Ainda assim, é por demais evidente que os proprietários de infraestruturas (ha-

bitações, armazéns, indústria, etc.) terão que assumir uma atitude proactiva e não 

apenas reativa ao fogo, sendo premente a limpeza da vegetação numa faixa entre 

as infraestruturas e a floresta, salvaguardando os seus bens. Mesmo em constru-

ções recentes, assiste-se à manutenção de vegetação ornamental que irá permitir 

a continuidade do combustível vegetal até bem próximo das janelas de casa, com 

consequências incertas. Neste sentido, será positiva a análise e adaptação ao contex-

to nacional dos Bushfire Attack Level (BAL) australianos, implementados ao nível 

da formação, preparação e simulações do combate, não com o intuito de importar 

tudo o que é estrangeiro, mas sim, incorporar com as necessárias adaptações um 

conjunto de medidas criadas nos países que têm a dianteira nestes domínios.

No âmbito da preparação das comunidades, nos EUA foi criado o programa 

“Ready! Set! Go!”, desenvolvido pelo Wildfire Action Planning, com vista ajudar os 

proprietários das habitações a reduzirem os riscos e a prevenir a perda dos seus bens. 

Este programa permite que os proprietários avaliem o grau de risco na sua área de 

residência e (in)formar as comunidades relativamente aos procedimentos de evacu-

ação, bem como ao modo de implementação de medidas preventivas. Em Portugal, 

poder-se-ia desenvolver uma campanha com finalidade idêntica, podendo mesmo o 

slogan partir da tradução “Preparados! Prontos! Já!” e que envolveria as comunida-

des, as forças vivas locais e os agentes de proteção civil. Uma vez que quanto menos 
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são reconhecidos publicamente, mais os riscos são repetidos pelo que a negligência 

da informação do risco facilita o crescimento e a difusão dos riscos (Beck, 2000).

Por seu lado, a ANPC encontra-se a desenvolver o programa PAPER (Programa 

de Autoproteção e Resiliência) cuja componente principal é a resposta da sociedade 

civil em caso de sismo, que poderá/deverá ser alargado a outros domínios dos riscos 

naturais, tecnológicos e mistos. Os incêndios florestais, nomeadamente em domí-

nio de IUF são frequentes e disseminados pelo território nacional, o que deverá 

impulsionar os organismos competentes - a nível nacional, regional/distrital e local 

- a agilizarem a implementação e divulgação generalizada de tais medidas, adequa-

das à realidade de cada território. Em Portugal, as atividades de Proteção Civil têm 

assente sobretudo na “prevenção e no socorro, paradoxalmente dissociadas e divididas 

por competências ministeriais diferenciadas, por exemplo, ao nível da problemática dos 

incêndios florestais” (Amaro, 2012). É por isto premente a mudança de paradigma, 

com a introdução da reabilitação e desenvolvimento da prevenção, conduzindo ao 

planeamento e coordenação das ações de socorro. Torna-se assim fundamental o 

papel da comunicação institucional interna e externa.

De referir ainda que no contexto escolar existem conteúdos relativos aos riscos, 

nomeadamente no programa de Geografia do 3º ciclo, no domínio “Riscos, Ambien-

te e Sociedade” e desde 2015 o “Referencial de Educação para o Risco - RERisco”, 

este último de implementação facultativa nas escolas. Deste modo, se por uma lado 

a geração dos mais jovens tem contato com matérias que promovem uma cidadania 

atenta e informada, por outro lado, a geração dos adultos, mas sobretudo dos idosos 

apresenta um desconhecimento considerável e uma vulnerabilidade acrescida. Não 

havendo uma cultura do risco transversal à sociedade, em que as medidas de prepara-

ção e sensibilização das populações são incipientes, não será fácil inverter a tendência 

que se adivinha no agudizar de situações de incêndios em interface urbano-florestal.

É pois necessário criar condições para o reforço do envolvimento das pessoas 

com a preservação do ambiente e, consequentemente, com a prevenção dos incên-

dios em que se incluem os incêndios florestais na IUF. Neste sentido, é fundamental 

o papel que as escolas, a Igreja, clubes, associações ambientais e juntas de freguesia 

podem enquanto intermediários no processo de comunicação com vista à capaci-

tação da população em agir perante um incêndio na IUF ou noutros cenários de 
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risco. Os órgãos de comunicação social locais deveriam passar a ter um papel ativo 

na tarefa de sensibilizar a população sobre medidas de autoproteção, contribuindo 

assim para a sua formação e não serem apenas um veículo de informação.

O Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) prevê, 

no seu Eixo 3, aumentar a resiliência do território aos incêndios florestais. Para isso, 

define um conjunto de medidas que passam pela criação e manutenção de faixas 

exteriores de proteção, nos aglomerados populacionais, intervindo prioritariamente 

nas zonas com maior vulnerabilidade aos incêndios; criação e manutenção de faixas 

exteriores de proteção em aglomerados populacionais, em parques industriais, aterros 

sanitários, habitações, estaleiros, armazéns, oficinas e outras edificações, e, por fim, a 

fiscalização dessas mesmas faixas. Segundo Tavares e Cunha (2009, p. 2), este plano 

“realça a criação de um modelo territorial coerente comportando um sistema de prevenção 

e gestão dos riscos, assim como considera nos objectivos estratégicos de desenvolvimento do 

país, a avaliação e prevenção de factores e de situações de risco com vista ao desenvolvi-

mento de medidas de minimização dos respectivos efeitos”. Estas medidas têm transcrição 

para os PMDFCI, no entanto, nem sempre apresentam uma aplicação satisfatória.

Posto isto, o conjunto de medidas implementadas ou a implementar em sede das 

políticas de governação do risco não deixarão de considerar a importância estratégica 

que atualmente assume a comunicação do risco, qualquer que seja a fase em que se 

encontre associada ao modelo proposto pelo IRGC (fig. 5). Deste modo, a discussão 

entre decisores e o público numa lógica participativa ocorrerá em circunstâncias de 

pré-evento, associado à pré-avaliação do risco, que tenderá a assumir-se como modelo 

de comunicação disseminativo à medida que percorremos a comunicação da crise até 

chegarmos à comunicação do risco em situações de crise e de emergência.

De referir, que além da dualidade do modelo de comunicação do risco, nas suas 

acessões participativa e/ou disseminativa temos que incorporar outra dualidade re-

ferente aos domínios público e/ou privado em que a comunicação se poderá operar, 

em função da necessidade/pertinência. Esta dualidade encontra-se intrinsecamente 

associada ao nível de envolvimento das audiências, sobretudo dos indivíduos e co-

munidades no que se refere à sua participação, ou pelo contrário, à resistência na 

incorporação de comportamentos promotores da sua capacitação social e conse-

quentemente de resiliência.
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Conclusão

Os riscos existem para além da sua perceção ou quantificação (LIMA, 2004, p. 159), 

sendo por isso, urgente e necessária uma mudança de mentalidades que permita uma 

real participação dos cidadãos. Importa assim, alcançar um processo de parceria que tra-

rá segundo Lima, Moreira e Marques (2012), valiosos contributos da comunidade e esta 

beneficiará do aumento de confiança na articulação dos seus interesses, só possíveis pela 

mudança de paradigma e pela adoção de um modelo inclusivo em detrimento de um 

modelo exclusivo, onde as tomadas de decisão são efetuadas pelos técnicos, escudados 

em inúmeros relatórios, estudos e pareceres. Desta forma, a abertura à comunidade per-

mitirá melhorar a qualidade dos processos e esbater o impacte das grandes intervenções 

na vida dos cidadãos, construindo uma sociedade com uma maior cultura para o risco.

fig. 5 ‑ Modelo da comunicação para a resiliência
Fig. 5 - Communication model for resilience.
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Nos processos de governação, é necessário e desejável a participação pública das 

comunidades e que estas se envolvam nas opções para o seu território. Contudo, 

por vezes os autóctones podem ser vítimas dos interesses de técnicos e de grupos de 

pressão alóctones, sem que nenhum deles defenda os seus reais interesses e vonta-

des. Daí a importância de ter cidadãos informados e competentes para que as suas 

opções sejam devidamente fundamentadas e desse modo ouvidas e valorizadas num 

processo de participação pública plural, integrado e integrador. Só assim, podemos 

alcançar verdadeiras comunidades resilientes ao risco.

A comunicação do risco assume-se como uma constante ao longo do processo de 

avaliação e de gestão do risco, sendo por si só um instrumento fundamental na capa-

citação de comunidades resilientes ao risco, uma vez que concorre para o aumento da 

perceção do risco e para a redução de comportamentos de risco - vulnerabilidade -, 

podendo concretizar-se nas fases de prevenção, mitigação e recuperação, mas também 

enquanto prática de partilha de informação interna das entidades e organizações.

Contudo, e uma vez que o objetivo da “comunicação do risco é adequar o nível 

de percepção (individual ou grupal) do risco à evidência científica disponível, algumas 

vezes o papel do comunicador do risco consiste em aumentar o nível de preocupação” 

(Almeida, 2007, p. 103 citando por Beecher et al., 2005), podendo conduzir a 

uma menor perceção do risco. Dos três níveis de classificação do risco referidos, 

a comunicação do risco propriamente dita (risk communication), a comunicação 

de crise (crisis communication) e a comunicação do risco em situações de crise e de 

emergência (crisis and emergency risk communication), verifica-se que a realidade na-

cional apresenta um menor grau da sua concretização ao nível da comunicação do 

risco em situações de crise e de emergência, como sucede na realidade concreta dos 

incêndios florestais ao passo que a comunicação do risco apresenta um certo grau 

de operacionalização, mesmo nos níveis territoriais locais.

Importa por isso promover o desenvolvimento do processo de comunicação do 

risco nas fases em que ela se encontra menos concretizada. Nesta lógica de partici-

pação e envolvimento, é necessária a reflexão sobre os interesses dos intervenientes 

(atores) no âmbito da comunicação do risco, com vista à sua implementação. Para 

tal é necessário articular o conhecimento obtido aos níveis do planeamento, das 

instituições, das comunidades (grupos de risco), da capacidade de resposta e desse 
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modo promover a implementação de instrumentos de comunicação ajustados às 

especificidades de cada risco, mas também dos comportamentos espectáveis das 

populações. Deste modo será possível a construção e o fortalecimento de medidas 

preventivas, reativas e mitigadoras no seio dos indivíduos, das comunidade, bem 

como das instituições, nomeadamente daquelas que têm um papel relevante nos 

domínios da proteção de pessoas e bens.
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Uma vez terminada a leitura desta obra, e tendo em consideração o seu título, 

pode ficar a sensação de que os diferentes capítulos deveriam ter sido organizados de 

forma diferente. Nada mais certo, se a obra tivesse sido concebida para tratar o tema 

em apreço. Todavia, como não foi isso que sucedeu e, por conseguinte, se tivermos 

em conta que ela foi construída de forma inversa, ou seja, partiu da reunião de um 

conjunto de trabalhos que apresentavam uma certa afinidade temática e, através 

dela, procurou estabelecer um elo de ligação que se expressou no título da obra que 

os reúne, a sua publicação passa a fazer sentido.

No entanto, admitimos que poderiam existir outras alternativas e, porventura, al-

gumas delas até mais adequadas, mas porque entendemos que a “Educação”, apesar da 

sua importância para a “Redução do Risco”, tem sido um parente pobre no tratamento 

do tema e em matéria de prevenção de risco, preferirmos este título a outros, como 

forma de não só reforçar essa importância, mas também de alertar para a dimensão que, 

embora não lhe tem sido dada no passado, a educação deverá passar a ter no futuro, 

uma vez que muitas das nefastas consequências das manifestações de risco, poderão 

ser minimizadas, porventura até muito reduzidas e, algumas delas, mesmo evitadas, se 

previamente houver educação, no sentido de ensinar a preveni-las, bem como de ensinar 

a atuar e a autoproteger-se em caso de manifestação dos diferentes tipos de risco. Coisas 

simples que, se ensinadas e treinadas regularmente, poderão evitar males muito maiores.

Por isso, este livro, mais do que um manual de procedimentos, como o título à 

primeira vista poderá sugerir, ele apenas pretende dar um primeiro passo no sentido 

de alertar, através da apresentação de situações concretas e de diversas experiências 

vividas, para diferentes aspetos da vida quotidiana, designadamente atitudes e com-

portamentos que se forem alterados no desenrolar do dia-a-dia, podem contribuir 

decisivamente para a redução do risco.

Ora, se esse é o grande objetivo e se a educação pode ajudar a atingi-lo, justifica-

-se plenamente a publicação deste livro.
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António AmaroLuciano Lourenço A Educação para a Redução do Risco visa evitar ou, no mínimo, 
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