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Estrutura	de	Missão	para	os	Incêndios	
Contributo	da	OPP	
	
O	 presente	 documento	 surge	 na	 sequência	 da	 reunião	 do	 passado	 dia	 12	 de	 Dezembro	 de	 2017	
entre	representantes	da	Ordem	dos	Psicólogos	Portugueses	(OPP)	e	o	Sr.	Presidente	da	Estrutura	de	
Missão	 para	 os	 Incêndios	 conjuntamente	 com	 uma	 assessora	 do	 Sr.	 Ministro	 Adjunto	 e	 da	
Administração	Interna	e	procura	sintetizar	a	forma	como	a	OPP	poderá	apoiar	e	contribuir	para	esta	
Estrutura.	
	
A	Psicologia	e	os	Psicólogos,	enquanto	especialistas	no	comportamento	humano,	desempenham	um	
papel	 essencial	 na	 Prevenção	 e	 na	 Educação	 para	 o	 Risco	 na	 área	 dos	 incêndios,	 assim	 como	 na	
intervenção	em	situações	de	catástrofe	(como	é	o	caso	dos	fogos	florestais):	
	

• O	conhecimento	e	os	conceitos	da	ciência	psicológica	são	muito	úteis	no	desenvolvimento	
de	estratégias	de	prevenção	dos	incêndios	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	 identificam	 a	 desenvolvem	 as	
competências	 individuais,	 familiares	 e	 da	 comunidade	 para	 lidar	 com	 situações	 de	 risco	 e	
catástrofe,	 aumentando	 a	 sua	 resiliência	 e	 promovendo	 mudanças	 comportamentais	 e	
emocionais	 necessárias	 ao	 desenvolvimento	 de	 repostas	 preventivas,	 funcionais	 e	
adaptativas	de	autoprotecção	e	protecção	da	comunidade.	
	

• Os	Psicólogos	são	elementos	críticos	na	intervenção	e	recuperação	das	populações	face	ao	
desastre	provocado	por	um	 incêndio.	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	pelos	incêndios	e	o	seu	impacto	duradouro	no	dia-a-dia	das	comunidades.	
	

• Os	 Psicólogos	 identificam	 as	 motivações	 e	 realizam	 intervenções	 psicológicas	 junto	 de	
incendiários,	diminuindo	a	probabilidade	de	reincidência	destes	comportamentos.	
	

• Os	Psicólogos	são	também	fundamentais	na	formação	dos	restantes	técnicos	e	profissionais	
que	 intervém	 em	 situações	 de	 incêndio,	 proporcionando-lhes	 ferramentas	 e	 estratégias	
para	 ajudar	 as	 populações	 a	 lidar	 com	 os	 processos	 psicológicos	 associados	 à	 vivência	 de	
acontecimentos	traumáticos	como	os	incêndios,	assim	como	com	as	suas	próprias	reacções	
emocionais	à	situação	de	catástrofe.	
	

• Dado	o	seu	conhecimento	científico	sobre	o	comportamento	do	ser	humano	em	situações	
de	 catástrofe	 como	 os	 incêndios,	 os	 Psicólogos	 constituem	 ainda	 uma	 mais-valia	 na	
prestação	de	serviços	de	consultadoria	e	apoio	à	tomada	de	decisão	sobre	estas	matérias	e	
sobre	questões	de	ordenamento	do	território	junto	dos	decisores	políticos.	
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O	 conhecimento	 científico	 dos	 Psicólogos	 tem	 sido	 integrado	 com	 sucesso	 e	 custo-efectividade	
noutros	 territórios	 igualmente	 afectados	 por	 incêndios,	 nomeadamente	 na	 elaboração	 de	
programas	 de	 segurança	 e	 prevenção	 do	 risco	 de	 incêndios	 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.		
	
Paralelamente,	 para	 conseguirmos	 iniciativas	 legislativas	 de	 maior	 sucesso	 é	 necessário	 o	
envolvimento	da	comunidade	no	desenho	e	na	operacionalização	das	mesmas.	Este	envolvimento,	
na	 preparação	 das	 iniciativas	 legislativas	mas	 também	 na	 sua	 aplicação,	 prevenirá	 o	 risco	 do	 seu	
desajustamento	e	da	sua	não	implementação	de	facto.	É	necessário	que	a	forma	de	aplicação	e	as	
soluções	 práticas	 possam	 emergir	 o	 mais	 possível	 da	 comunidade	 e	 a	 OPP	 pode	 contribuir	 para	
facilitar	os	processos	de	discussão,	para	resolução	de	problemas	e	tomada	de	decisão.		
	
Neste	sentido,	a	OPP	disponibiliza-se	a	contribuir	para	o	desenvolvimento	de	estratégias	focadas	na	
Prevenção	e	Educação	para	o	Risco	junto	das	comunidades	que	pertencem	às	áreas	geográficas	mais	
afectadas	pelos	fogos	florestais	(sobretudo	junto	da	população	mais	vulnerável),	que	tenham	como	
finalidade	 promover	 uma	 cultura	 de	 prevenção,	 sensibilizar	 para	 a	 temática	 da	 protecção	 civil,	
promover	 a	 literacia	 sobre	 as	 catástrofes,	 e	 desenvolver	 comportamentos	 de	 segurança,	
autoprotecção	e	protecção	da	comunidade.		
	
Este	tipo	de	estratégias	inclui	a	realização	de	uma	análise	do	perfil	das	comunidades	e	dos	principais	
factores	 de	 risco,	 o	 desenvolvimento	 de	 parcerias	 na	 comunidade	 e	 a	 identificação	 de	 figuras	 de	
referência	para	a	população	(que	possam	influenciar	a	comunidade	na	promoção	do	conhecimento	
e	na	mudança	dos	comportamentos)	e	a	implementação	de	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)	e	o	 treino	para	a	 resposta	organizada	a	situações	
iminentes	e	de	catástrofe.	
	
Posto	isto	e	tendo	em	conta	o	papel	e	as	competências	profissionais	dos	Psicólogos,	a	OPP	considera	
que	a	inclusão	de	Psicólogos	pode	significar	um	contributo	valioso	na	implementação	do	Programa	
de	Revitalização	do	Pinhal	Interior,	nomeadamente:	
	

• Na	avaliação	de	risco	de	incêndio	e	organização	do	espaço	nas	áreas	queimadas	no	que	diz	
respeito	à	análise	da	vulnerabilidade	e	exposição	das	populações;	

• Na	 realização	 de	 acções	 de	 divulgação	 e	 informação	 da	 importância	 da	 Gestão	 Florestal	
Sustentável	junto	dos	produtores/proprietários	florestais;	

• No	 desenvolvimento	 e	 implementação	 de	 um	 projecto-piloto	 em	 torno	 de	 comunidades	
resilientes,	 nomeadamente	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 prevenção	 e	 educação	 para	 o	 risco,	
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sensibilizando	 as	 comunidades	 para	 as	 medidas	 de	 autoprotecção	 e	 protecção	 da	
comunidade;	

• No	 desenvolvimento	 e	 implementação	 do	 Projecto	 de	 Educação	 Ambiental	 direccionado	
para	os	Estabelecimentos	de	Ensino	e	Municípios;	

• Na	avaliação	das	 respostas	de	proximidade	na	área	da	 saúde	existentes	e	na	definição	de	
eventuais	 medidas	 que	 as	 aprofundem	 ou	 complementem	 em	 situações	 em	 que	 essa	
necessidade	seja	identificada;	

• No	levantamento	dos	conhecimentos	e	competências	disponíveis	nos	territórios	para,	entre	
outros,	 se	 promover	 a	 articulação	 com	 outras	 estruturas	 tendentes	 à	 criação	 de	 ofertas	
formativas	 que	 possam	 apoiar	 as	 populações	 nas	 transformações	 referentes	 às	 culturas	
florestais	e	alterações	de	outras	actividades	económicas	nas	zonas	de	maior	risco	ou	mesmo	
de	impacto	de	incêndios;	

• Na	 consultoria	 à	 implementação	 de	 medidas	 tendentes	 à	 produção	 de	 alterações	
comportamentais	 referentes,	 entre	 outras,	 à	 forma	 como	 as	 pessoas	 lidam	 com	 o	 fogo	 e	
“tratam”	terrenos	e	espaços	circundantes	a	áreas	habitacionais,	empresariais	ou	outras;	

• Na	 identificação	 das	 populações	 (e	 dos	 factores)	 de	 risco	 enquanto	 tendentes	 aos	
comportamentos	 incendiários,	 sua	 prevenção	 e	 intervenção	 no	 sentido	 da	 prevenção	 da	
reincidência.	

	
A	OPP	sugere	ainda,	a	 realização	de	acções	de	 formação	dirigidas	aos	profissionais	envolvidos	nos	
projectos	no	âmbito	da	prevenção,	educação	para	o	risco	e	intervenção	em	situações	de	catástrofe	
como	os	incêndios.	
	
Por	último,	a	OPP	compromete-se:	
	

• A	 apoiar	 a	 Estrutura	 de	 Missão	 para	 os	 Incêndios	 no	 processo	 de	 transformação	 da	
cobertura	noticiosa	por	parte	da	comunicação	social	das	situações	de	incêndios,	procurando	
a	 eliminação	 progressiva	 das	 imagens	 transmitidas	 pelos	 meios	 de	 comunicação	 social	
através	da	realização	de	iniciativas	conjuntas,	nomeadamente	conferências,	debates	público	
e	sessões	de	informação	sobre	o	tema.	
	

• Prestar	consultadoria	e	apoio	no	processo	de	definição	de	perfis	 técnicos	(e	sua	avaliação)	
para	actuação	em	diferentes	contextos	na	prevenção	e	actuação	em	situações	de	incêndio	a	
levar	a	cabo	pela	Estrutura	de	Missão	para	os	Incêndios.	

	
A	OPP	 sublinha	a	disponibilidade	para	 funcionar	 como	um	parceiro	 activo	da	Estrutura	de	Missão	
para	 os	 Incêndios,	 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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