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OBJETIVOS:

Entender as perceções de risco e as necessidades e 
capacidades das crianças e jovens em situações de catástrofe 
em contexto urbano. 

Aprofundar o conhecimento das crianças e jovens em 
relação a situações de emergência e ações que podem 
empreender, sozinhos e junto das suas famílias e comunidades, 
para se prepararem para uma catástrofe.

Consciencializar profissionais de proteção civil e decisores 
políticos para as necessidades de crianças e jovens em situação 
de catástrofe.

Facilitar a comunicação entre profissionais de proteção civil 
e crianças e jovens em contexto urbano.

Contribuir para a inclusão das necessidades de crianças e 
jovens nos programas e planos de prevenção e gestão de 
catástrofes.
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CUIDAR

Culturas de Resiliência à Catástrofe 
entre Crianças e Jovens

FASES DO PROJETO

1. Recolha de informação sobre políticas, 
iniciativas e programas relativos a crianças e 
jovens no domínio de prevenção e resposta a 
catástrofes em cada país, através de análise 
documental e entrevistas a informantes 
privilegiados.

2. Diálogos com crianças e jovens com o 
objetivo de compreender a sua perceção de risco, 
fortalecer a sua resiliência e capacitá-los para 
comunicar aos profissionais de resposta a 
emergências as suas prioridades e necessidades. 
Em Portugal os workshops consultivos centraram-
se sobre o risco de catástrofes associadas às 
alterações climáticas e realizaram-se entre 2016 e 
2017 em Lisboa, Albufeira e Loures, em contexto 
escolar, com alunos do 4º e do 9º ano de 
escolaridade.

3. Exercícios de Aprendizagem Mútua (EAM) 
com decisores locais, em Albufeira e Loures, 
onde crianças, jovens e representantes das 
instituições locais intervenientes em situações de 
emergência e catástrofe debateram os materiais e 
mensagens produzidos durante os workshops.

4. Evento Nacional de Sensibilização, realizado 
em maio de 2017 no ICS ULisboa, com o objetivo 
de divulgar junto de agentes da educação e da 
proteção civil o trabalho desenvolvido no projeto, 
demostrando a importância da participação das 
crianças e jovens na redução do risco de 
catástrofes, através de exemplos de projetos 
promovidos por municípios ou organizações não-
governamentais e proporcionando interação direta 
com os jovens através de mesas de debate.
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www.lancaster.ac.uk/cuidar

Duração: julho de 2015 - junho de 2018

Coordenação: Maggie Mort, Universidade de Lancaster (Reino 
Unido)

Parceiros: Save the Children (Reino Unido), Universidade 
Aberta da Catalunha (Espanha), Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa (Portugal), Save the Children (Itália), 
Universidade de Panepistimio Thessalias (Grécia). 

Financiamento: Programa H2020, Comissão Europeia (Grant 
Agreement 653753)
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O conteúdo deste relatório não reflete a opinião oficial da União 
Europeia nem dos seus Estados-Membros. A responsabilidade 
pelas informações e opiniões expressas neste relatório recai 
inteiramente sobre os seus autores.



A educação para o risco, em particular dirigida às 
crianças, tem tido cada vez mais peso nas estratégias de 
redução do risco de catástrofe a nível global. Em 
Portugal, existem várias iniciativas a nível nacional, 
promovidas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil 
(ANPC) e Ministério da Educação e, a nível local, por 
escolas e autarquias, frequentemente em articulação com 
os Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC) e 
demais Agentes de Proteção Civil e Organismos de Apoio 
(Bombeiros, Policia de Segurança Pública, Guarda 
Nacional Republicana e Cruz Vermelha Portuguesa).
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EDUCAÇÃO PARA 
O RISCO

AUTORIDADE NACIONAL 
DE PROTEÇÃO CIVIL

Desde meados dos anos 2000 que a ANPC investe 
nesta área, através de cursos de formação para 
professores e educadores e da disponibilização de 
recursos educativos como livros e folhetos digitais. Um 
exemplo é o livro digital  “Nós e os Riscos” (2012), que 
se dirige ao público juvenil e contém informações sobre 
riscos naturais, riscos tecnológicos, prevenção 
rodoviária, entre outros domínios de atuação da 
proteção civil. Em 2006, a ANPC lançou os Clubes de 
Proteção Civil. Apesar de ter tido sucesso na altura do 
lançamento (chegando-se a atingir 250 clubes em 
funcionamento), a implementação destes clubes sempre 
dependeu do interesse das escolas/professores e da 
iniciativa dos poderes locais, sendo difícil a 
monitorização da sua atividade e do seu impacto. Não 
há informação sobre o número de clubes ainda ativos, 
mas estima-se que muitos tenham sido desativados com 
a saída dos professores responsáveis e as alterações 
curriculares dos últimos anos. Em setembro de 2017, a 
ANPC procedeu à atualização do dossier de apoio e das 
atividades sugeridas com o objetivo de relançar a 
iniciativa e de incentivar a reativação dos clubes.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Em 2011, o Conselho Nacional de Educação emitiu uma 
Recomendação sobre a Educação para o Risco, baseada no 
trabalho de um grupo de peritos, que propunha a implementação de 
um leque variado de medidas, tais como a disseminação de 
informação, a inclusão do conceito de risco nos currículos escolares 
ou a criação de um portal (Recomendação n.º5/2011, de 20 de 
outubro). Consequentemente, em 2015, foi lançado o Referencial 
da Educação para o Risco, que fornece indicações sobre como 
incluir as temáticas da redução do risco e da proteção civil no 
currículo escolar. Os seus principais objetivos são: 1) Sensibilizar a 
comunidade educativa para a temática da proteção civil; 2) 
Identificar os riscos; 3) Adquirir hábitos de segurança e desenvolver 
competências no âmbito da proteção civil; 4) Promover atitudes e 
comportamentos adequados em situações de emergência; 5) 
Promover os planos de segurança internos face aos riscos; e 6) 
Promover a segurança pessoal. A sua aplicação não esteve 
vinculada até 2016 a qualquer programa disciplinar específico, o 
que dificultou a sua disseminação, quer por falta de tempo nos já 
sobrecarregados horários escolares, quer por desconhecimento ou 
falta de preparação dos próprios professores. Por outro lado, o seu 
caráter genérico não tem em atenção os riscos locais, dificultando a 
sua operacionalização. A temática das catástrofes é tratada 
fundamentalmente na disciplina de Geografia; contudo, a 
abordagem centra-se sobretudo na ocorrência física destes 
fenómenos, sendo de caracter expositivo e raramente abordando 
medidas de autoproteção. Segundo investigadores da área, alguns 
conteúdos ministrados pelos manuais escolares encontram-se 
desfasados dos conhecimentos científicos mais recentes. 

No âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, 
em 2017 foi criada a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, 
que integra no currículo a temática do risco, prevendo a sua 
abordagem de forma opcional em qualquer ano de escolaridade. O 
documento Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 
prevê a criação de uma estratégia para a educação para a 
cidadania em cada Escola, estabelece um perfil do professor de 
educação para a cidadania e propõe, ainda, a criação de uma 
plataforma digital nacional de educação para a cidadania, com vista 
à disponibilização de recursos e informação e à partilha de práticas. 
Neste âmbito, seria desejável a criação de uma comunidade de 
aprendizagem sobre a educação para o risco, de forma a fomentar 
a articulação entre docentes e também outros agentes de educação 
não formal neste domínio. 



SERVIÇOS MUNICIPAIS 
DE PROTEÇÃO CIVIL

De acordo com a Lei de Organização dos Serviços Municipais (Lei 
65/2007, atualizada pela Lei 80/2015de 12 de Novembro), os 
municípios são responsáveis pela informação e formação das 
populações da sua localidade. Neste âmbito, são os Serviços 
Municipais de Proteção Civil os principais agentes locais da 
educação para o risco, desenvolvendo programas e atividades de 
acordo com os seus recursos e necessidades identificadas, sendo 
alguns serviços muito ativos e outros não tendo qualquer 
intervenção neste domínio. Algumas localidades dispõem de 
equipamentos especialmente dedicados à educação para o risco, 
como é o caso da Casa do Tinoni em Lisboa ou da Escola de 
Prevenção e Segurança em Loures, onde há salas específicas 
dedicadas aos riscos de sismo, incêndio e cheia, que são as 
principais catástrofes potenciais no concelho, e uma sala dedicada 
a acidentes domésticos. São ministradas ações de formação 
direcionadas para os diferentes grupos etários e fornecidos 
materiais pedagógicos aos seus visitantes. Outros municípios, como 
Amadora, Albufeira, Estarreja ou Leiria, disponibilizam várias ações 
de formação destinadas sobretudo ao ensino básico. Nestas ações, 
membros da Proteção Civil, dos Bombeiros ou da Cruz Vermelha 
visitam as escolas e ministram conteúdos sobre prevenção em 
relação a riscos selecionados e sobre o modo de agir em situações 
de emergência, podendo ainda realizar simulacros. Estas 
atividades, apesar de terem muitas vezes um caracter prático 
(jogos, exercícios), raramente são participativas, dado o grande 
número de alunos que abrangem. Em todos os municípios, a 
participação das crianças neste tipo de atividades está dependente 
da solicitação da escola ou do agrupamento, o que pode originar 
assimetrias no acesso a esta formação. 

OUTRAS INICIATIVAS

Algumas iniciativas inovadoras têm sido levadas a cabo por 
organizações privadas. Considerando que existe um défice de 
literacia para o risco e com o objetivo sensibilizar o público infanto-
juvenil para o conhecimento dos riscos de catástrofes, a 
Associação Portuguesa de Seguros criou a coleção 'Seguros e 
Cidadania', no âmbito da qual lançou, em 2014, um livro sobre 
‘Catástrofes e Grandes Desastres’, da autoria de Isabel Alçada e 
Ana Maria Magalhães, evocando 14 catástrofes ao longo da 

história. Outros recursos, como livros digitais, agregando 
jogos online, caderno digital de estudo para alunos e 
registo de atividades, são também disponibilizados 
gratuitamente.

A Comissão Nacional da UNESCO, através do programa 
Gea Terra Mãe, realiza várias atividades de educação 
ambiental, tendo organizado um concurso sobre 
desastres naturais no ano letivo de 2015/2016, no qual os 
alunos participantes eram chamados a identificar os 
riscos ou catástrofes nos seus territórios de residência e 
a procurar soluções para mitigar consequências nefastas 
desses fenómenos, produzindo vídeos, maquetes ou 
desenhos.

Finalmente, alguns centros de investigação realizam 
atividades de sensibilização para o risco junto da 
população escolar, como é o caso, por exemplo, de um 
grupo de investigadores da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa que promove atividades de 
sensibilização para o risco sísmico. Essas atividades 
incluem sessões em escolas com um simulador de 
terramotos, o apoio a clubes de sismologia e a receção 
de visitas escolares com atividades práticas na iniciativa 
CSI Planeta Terra: Catástrofes sob Investigação.

Em termos gerais, apesar do notório acréscimo da 
importância dada à educação para o risco em Portugal, 
são visíveis algumas limitações. Há alguma 
descoordenação entre agentes intervenientes na matéria: 
muitos professores e funcionários da proteção civil 
desconhecem o Referencial da Educação para o Risco; e 
serviços municipais não estão a par das iniciativas 
promovidas pela ANPC. A cobertura territorial das 
iniciativas educativas é muito variável, uma vez que nem 
todas as autarquias têm atividades educativas nos seus 
serviços municipais de proteção civil ou relações estreitas 
com as escolas. É nítida uma preferência pelo trabalho 
com crianças mais jovens, consideradas mais recetivas à 
formação sobre riscos. Pouca atenção é dada nos 
currículos de educação formal à adequação dos 
conteúdos aos riscos locais. Atividades de educação não 
formal, como os clubes de proteção civil, têm sido muito 
afetadas pelas mudanças recentes nas escolas, tais 
como a redução do número e elevada rotatividade de 
professores, o desaparecimento da disciplina Área de 
Projeto e o aumento da carga letiva nas disciplinas de 
vertente mais académica. Por outro lado, a dimensão 
participativa em todas estas atividades de educação para 
o risco é quase inexistente, remetendo os alunos ao 
papel passivo de recetores de formação e educação.  
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A EXPERIÊNCIA DO CUIDAR Promover maior articulação das atividades desenvolvidas 
pela ANPC, SMPC, Ministério da Educação, corporações 
de bombeiros e escolas;

Disponibilizar material didático de apoio aos professores 
no website da ANPC (folhetos, vídeos, exercícios, outros 
materiais) que inclua explicitamente uma dimensão 
interativa/participativa;

Promover iniciativas que incentivem a efetiva utilização 
dos materiais didáticos nas escolas;

Intensificar a formação de professores sobre estas 
matérias;

Dinamizar projetos que levem os cientistas e os agentes 
da proteção civil às escolas para demonstrações e 
atividades práticas;

Rever os currículos escolares e respetivos manuais: 
inclusão dos dados científicos mais recentes e conselhos 
práticos, exploração dos riscos específicos da localidade 
onde se situa a escola;

Estimular o desenvolvimento de projetos sobre riscos nas 
disciplinas de cidadania ou Área de Projeto, para 
assegurar transversalidade, mas conferindo aos alunos 
autonomia para explorar os temas e conteúdos que mais 
lhe interessam;

Criar uma comunidade de aprendizagem no âmbito da 
Plataforma Nacional de Educação para a Cidadania, que 
fomente a partilha de recursos e de práticas e o trabalho 
em rede não só entre escolas, mas também com 
stakeholders e agentes de educação não formal da 
sociedade civil.
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As metodologias ensaiadas pelo projeto 
durante os workshops CUIDAR evidenciaram 
que a introdução de atividades práticas e 
interativas, que permitem dar voz a crianças e 
jovens e criar espaços para a sua participação 
na prevenção e resposta a situações de 
emergência, é muito importante para motivar e 
estimular a aprendizagem.

Eu gostei muito de participar no projeto 
CUIDAR. Porque no início eu só queria 
era faltar às aulas, mesmo, porque para 
mim as catástrofes naturais eram só 
mais uma matéria chata de geografia… 
Mas depois eu comecei mesmo a 
gostar e intervim muito no projeto, 
porque eu senti-me como se estivesse 
a ajudar pessoas! Tivemos quatro 
aulas, a trabalhar, e eu era mais 
participativa porque estava mesmo 
entusiasmada com isto. E eu queria 
que mais pessoas, não só a minha 
escola, ou só o concelho de Loures, 
tivessem essa experiência! Como eu 
tive, e agradeço, também, por me 
ensinarem mais. Eu acho que isto foi 
muito especial, para mim. Também 
porque eu pude aprender mais e tive 
um bom a geografia, pessoal!  

(aluna do 9º ano, EAM Loures)

RECOMENDAÇÕES
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O domínio da proteção civil onde as crianças são 
abordadas como o principal alvo é a segurança escolar. 
Existe legislação sobre medidas de autoproteção nas 
escolas, incluindo uma regra obrigatória para a criação de 
planos de emergência. O Ministério da Educação 
publicou um Manual de Segurança para Escolas em 
1999, atualizado em 2003, que estabelece um conjunto 
de regras para a segurança contra riscos no 
funcionamento regular das escolas, saúde e higiene, 
incêndios e terramotos. Os alunos são aqui novamente 
considerados apenas como alvo de medidas de 
prevenção sendo que a ação é exclusivamente atribuída 
aos adultos educadores. No capítulo sobre terramotos, a 
sua vulnerabilidade é sublinhada: “Os tremores de terra 
suscitam o medo e a insegurança, especialmente entre 
os jovens alunos que têm tendência para entrar em 
pânico, pelo que, antes que um sismo aconteça, importa 
velar para que tanto os alunos como os professores 
conheçam perfeitamente os procedimentos a seguir, de 
modo a que possam aplicar naturalmente os princípios 
elementares de segurança.” (p. 70). O documento 
estabelece ainda medidas para atingir o objetivo de 
aumentar o conhecimento sobre o que fazer numa 
situação de emergência: campanhas de conscientização, 
sessões de treino para professores e exercícios de 
proteção e evacuação. 

Em 2005, a ANPC e a Câmara Municipal de Lisboa 
publicaram uma versão atualizada do manual de 1999 
para a elaboração de Planos de Prevenção e 
Emergência para Estabelecimentos de Ensino. Além de 
estabelecer um conjunto de requisitos que estes 
deveriam incluir, continha um vídeo de sensibilização da 
comunidade escolar sobre evacuação das escolas, que 
“visa a sensibilização de toda a comunidade escolar, 
professores, funcionários e muito especialmente os 
alunos. Além de ser obrigação de todos contribuir para 
evitar o acidente, cada um deve saber exatamente o que 
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fazer em situação de emergência e perceber a utilidade 
fundamental dos seus gestos. Assim se formam adultos mais 
exigentes e com uma nova atitude de segurança”. As crianças são, 
pois, vistas essencialmente como futuros adultos e não atores de 
direito próprio. Uma componente essencial destes planos é a 
realização de exercícios anuais de evacuação, que frequentemente 
contam com a colaboração de agentes da proteção civil. A ANPC 
realiza ainda, anualmente, um exercício público de risco sísmico, A 
Terra Treme, durante o qual os participantes, individual ou 
coletivamente, executam os três gestos de autoproteção: baixar, 
proteger e aguardar. O exercício tem tido uma adesão alargada por 
parte de instituições de ensino de diferentes níveis de escolaridade.

Uma das lacunas identificadas é que a elaboração dos planos de 
segurança não exige a consulta dos alunos, os quais enquanto 
utilizadores do espaço escolar, poderiam dar contributos valiosos na 
identificação de riscos ou possíveis falhas de segurança na escola 
e no contexto local, recolhendo dados sob a forma de pequenos 
inquéritos a membros da comunidade escolar. A participação dos 
alunos pode estender-se também à formação dos mais jovens em 
termos de medidas de segurança. Por outro lado, a flutuação anual 
de grande parte da população escolar exige constantes revisões e 
monitorizações dos planos de segurança, o que dificulta uma boa 
implementação. Em alguns casos, a degradação e falta de 
manutenção de alguns equipamentos do parque escolar pode 
colocar em causa a sua resiliência face a catástrofes associadas a 
eventos extremos, agravados pelas alterações climáticas, 
constituindo um fator de agravamento das desigualdades escolares 
e colocando em risco a eficácia dos planos de emergência. 

Este projeto italiano, promovido pela rede de escolas 
Citadinanzattiva, tem como objetivo desenvolver uma 
cultura de segurança e reconhecer o papel ativo dos 
mais jovens. Prevê a criação da figura do aluno 
responsável pela segurança em escolas do primeiro 
ciclo do ensino básico. As crianças, depois de terem 
frequentado um curso de formação relacionado com 
a segurança do ambiente escolar e riscos naturais, 
assumem um papel específico, com poderes de 
responsabilidade, colaborando assim com os 
restantes atores escolares na gestão da segurança 
dos estabelecimentos. 

www.cittadinanzattiva.it/homepage/scuola.html
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Integrar o tema dos riscos externos no 
projeto educativo de escola: sensibilização 
da comunidade escolar para o tema 
(professores, funcionários, pais);

Consultar e envolver os alunos nas questões 
de segurança na escola: distribuição de 
papéis de monitorização e ação em caso de 
catástrofe;

Revitalizar dos clubes de proteção civil, 
incentivando a participação ativa dos seus 
membros em atividades relacionadas com a 
segurança na escola;

Promover a aprendizagem entre pares no 
contexto da escola: ações de formação em 
que os alunos mais velhos ensinam aos 
mais novos conselhos de autoproteção.

1
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RECOMENDAÇÕES
A EXPERIÊNCIA DO CUIDAR

No âmbito dos workshops CUIDAR em Loures 
os alunos do 9º ano decidiram analisar a 
vulnerabilidade da sua escola face a situações 
de catástrofe relacionadas com eventos 
climáticos, tais como vagas de frio, cheias e 
tempestades, devido ao mau estado das 
instalações. Recolheram imagens e fizeram 
entrevistas a estudantes e funcionários, 
identificando os principais riscos e formulando 
propostas sobre como melhorar as condições 
da escola e o contributo que os alunos 
poderiam dar.

O que poderíamos fazer para ajudar? 
Este ano foram-nos atribuídos afilhados 
do 5º ano, nós temos que ajudá-los a 
integrar-se. O que sugerimos é que os 
mais velhos tentem passar para os mais 
novos estas informações [sobre 
medidas de segurança da escola].”

(jovem, evento nacional CUIDAR) 
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A participação de crianças e jovens na redução do risco 
de catástrofes na comunidade onde estão inseridas é, 
não só um direito (ver caixa), como um reconhecimento 
da sua capacidade de ação e uma oportunidade para os 
envolver na construção de comunidades mais resilientes. 
No entanto, o papel que elas podem desempenhar na 
identificação de vulnerabilidades, comunicação de riscos, 
envolvimento intergeracional, entre outros, tem sido 
pouco reconhecido e os espaços de participação para 
estes grupos etários em Portugal têm sido escassos, 
pontuais ou mesmo inexistentes, ao contrário do que já 
sucede noutros domínios (ver caixas). De acordo com o 
artigo 6º da Resolução nº30/2015, a elaboração dos 
planos de emergência de proteção civil tem que incluir 
uma fase de consulta pública das suas componentes não 
reservadas. Porém, são feitos poucos esforços para 
incluir de forma efetiva todos os setores da população, 
nomeadamente crianças e jovens. 

São várias as associações a nível nacional que envolvem 
crianças e jovens com temáticas que estão relacionadas 
com a proteção civil (escoteiros/escuteiros, associações 
de bombeiros voluntários, Cruz Vermelha, etc.), entre as 
quais campanhas de sensibilização para o risco, sessões 
de formação em primeiros socorros, limpeza e proteção 
das florestas, e recolha e distribuição de mantimentos em 
situações de catástrofe. Estas atividades são, no entanto, 
quase sempre realizadas por adolescentes ou jovens 
adultos, deixando aberto espaço para um maior 
envolvimento de grupos etários mais jovens. A 
colaboração entre estas organizações e as Comissões 
Municipais de Proteção Civil pode ser potencializada para 
incrementar o envolvimento de crianças e jovens na 
redução de risco de catástrofe na comunidade.

Também a ação de Voluntariado Jovem na Floresta - 
Juventude Ativa, uma iniciativa do Governo que prevê a 
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preservação dos recursos florestais e a prevenção contra 
os incêndios, estabelece uma idade mínima de participação 
de 18 anos, excluindo dessa forma a participação dos mais 
jovens. Apesar de, na sequência dos incêndios 
catastróficos do verão de 2017, se terem multiplicado as 
iniciativas de reflorestação e de prevenção dos incêndios 
florestais que contaram com o envolvimento de crianças e 
jovens, estas ações tendem a ser pontuais, estando ainda 
longe a efetiva participação destes grupos etários nas 
políticas de redução de catástrofe a nível nacional. 

No que respeita a iniciativas de comunicação e ações de 
sensibilização para crianças e jovens, têm sido feitas 
algumas campanhas específicas, nomeadamente a nível 
local, mas os materiais de comunicação direcionados para 
estes públicos tendem a não diferenciar as necessidades e 
capacidades dos diferentes grupos etários, e a não 
aproveitar as oportunidades oferecidas pelos novos media, 
sobretudo na comunicação com adolescentes. 
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PLANO DE PROMOÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO INFANTIL E 
JUVENIL DO MUNÍCIPIO 
DE PALMELA

Ao longo das últimas décadas o município de Palmela 
tem apostado no desenvolvimento de várias iniciativas 
participativas direcionadas para crianças e jovens. O 
projeto “Eu participo”, por exemplo, parte dos contextos 
de vivência das crianças, incentivando-as a participar na 
vida da instituição escolar e do território ao longo do ano 
letivo. O projeto “Poder Local: Eu conheço, Eu Participo” 
dinamiza oficinas sobre os direitos das crianças na 
cidade, incentivando a identificação necessidades e a 
apresentação de propostas ao executivo da Câmara 
Municipal e Junta de Freguesia. No âmbito do projeto, foi 
também criado um Cartão do Agente “Eu Participo”, que 
clarifica o papel das crianças nestas ações e projetos, 
reconhecendo-os como divulgadores dos Direitos 
descritos na Convenção.

www.cm-palmela.pt/pages/1558 

PROJETO 
CIDADES AMIGAS DAS CRIANÇAS

O projeto Cidades Amigas das Crianças é uma iniciativa 
participativa da UNICEF que pretende implementar 
políticas locais para a infância e adolescência, reforçar a 
introdução dos direitos da criança na cultura 
organizacional dos municípios, potenciar a participação 
das crianças na vida da comunidade e fomentar a ação 
concertada entre todos os atores com impacto na sua 
vida, incluindo organismos municipais e entidades 
públicas e privadas. A iniciativa abrange atualmente 47 
municípios. O programa defende que para que a 
participação das crianças seja efetiva, é necessário que 
estas tenham um espaço seguro e inclusivo onde possam 
formar e expressar as suas opiniões, tendo oportunidade, 
tempo e informação adequada que apoiem a sua voz.

www.medium.com/@cidades_amigas 

ARTIGO 12º DA CONVENÇÃO 
DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS

Os Estados Partes garantem à criança com 
capacidade de discernimento o direito de 
exprimir livremente a sua opinião sobre as 
questões que lhe digam respeito, sendo 
devidamente tomadas em consideração as 
opiniões da criança, de acordo com a sua 
idade e maturidade.

https://www.cm-palmela.pt/pages/1558
https://www.cm-palmela.pt/pages/1558
https://medium.com/@cidades_amigas
https://medium.com/@cidades_amigas
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PROJETO «UMA AVENTURA NO 
MUNDO DA CIDADANIA»

Este projeto, desenvolvido no concelho de Gouveia pela 
associação Grupo Aprender em Festa, teve como objetivo 
promover a participação cidadã, aproximar os jovens e crianças 
do poder político, incluindo os mais vulneráveis, e fortalecer 
relações intergeracionais (importante num município muito 
envelhecido). O projeto afirma que as crianças são agentes 
importantes, que a cidadania se faz de baixo para cima e surge 
vinculada à justiça social e que adultos e crianças têm direitos 
numa situação de interdependência e que devem por isso 
comunicar entre si. Através de um processo de photovoice, as 
crianças do pré-escolar puderam refletir sobre aspectos mais e 
menos positivos na sua comunidade, pensando como melhorá-
los e quem poderia ser envolvido nessa ação, como e quando. 
As ideias das crianças foram depois comunicadas às crianças 
mais velhas da escola básica, às famílias, à comunidade e ao 
poder local através do Fórum da Cidadania, tendo incentivado a 
realização de melhorias nos espaços comuns locais.

www.gafaventuramundocidadania.wordpress.com/ 

JUVENTUDE DA CRUZ VERMELHA 
- AMADORA

A Juventude da Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação Local 
da Amadora tem trabalhado nos últimos anos diretamente com 
o Serviço Municipal de Proteção Civil da Amadora. Entre as 
atividades realizadas pelos jovens associados contam-se 
campanhas de sensibilização e prevenção, ações de formação 
de suporte básico de vida e iniciativas de formação interpares. 
O trabalho desenvolvido pelo Município com a Juventude da 
Cruz Vermelha, em conjunto com o da Academia Sénior de 
Proteção Civil da Amadora, foi reconhecido em 2017 com o 
prémio Sasakawa para redução do risco de desastres, um 
prémio atribuído pela Estratégia Internacional para a Redução 
de Desastres das Nações Unidas (UNISDR) e pela Fundação 
Nippon (Japão).

www.amadora.cruzvermelha.pt/voluntariado/juventude-cruz-
vermelha.html

FEMA - YOUTH 
PREPAREDNESS COUNCIL

O Conselho de Juventude (YPC) criado pela 
Agência Federal de Gestão de Emergências 
(FEMA) nos Estados Unidos da América tem 
por objetivo reunir jovens líderes interessados 
em participar na redução de risco de 
catástrofe e em ‘fazer a diferença’ nas suas 
comunidades. O Conselho foi criado com a 
missão de envolver os jovens nas políticas de 
proteção civil e de garantir a integração das 
suas perspetivas, comentários e opiniões. 
Durante o seu mandato os jovens membros 
do Conselho reúnem-se regularmente com 
elementos do FEMA para dar inputs sobre 
estratégias, iniciativas e projetos da 
organização, participam no encontro anual e 
trabalham em vários projetos de preparação 
para situações de emergência. Os membros 
do conselho são estudantes entre o 8º e o 11º 
ano, selecionados tendo em conta a sua 
dedicação e investimento prévio em projetos 
comunitários.

www.ready.gov/youth-preparedness-council
 

São prémios direcionados para crianças entre 
os 5 e os 18 anos, membros de organizações 
infanto-juvenis tais como escoteiros, guias, 
cadetes, etc. Os prémios destinam-se a três 
grupos etários e incluem uma lista de 
atividades sugeridas para jovens a realizar 
em casa ou no seu grupo. Realizando as 
atividades os participantes aprendem a 
proteger-se, a ajudar as suas famílias a 
prepararem-se e a dar atenção às pessoas 
vulneráveis das suas comunidades numa 
situação de catástrofe. O prémio funciona 
como um reconhecimento para todos aqueles 
que concluírem um certo número de tarefas 
de cada categoria.

www.csa.aspier.co.uk/wordpress/

DUKE OF CORNWALL 
COMMUNITY SAFETY AWARDSB
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https://gafaventuramundocidadania.wordpress.com/
https://gafaventuramundocidadania.wordpress.com/
http://amadora.cruzvermelha.pt/voluntariado/juventude-cruz-vermelha.html
http://amadora.cruzvermelha.pt/voluntariado/juventude-cruz-vermelha.html
http://amadora.cruzvermelha.pt/voluntariado/juventude-cruz-vermelha.html
https://www.ready.gov/youth-preparedness-council
http://csa.aspier.co.uk/wordpress/
http://csa.aspier.co.uk/wordpress/
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Integrar as crianças e jovens nos processos 
de consulta pública sobre risco e segurança;

Criar planos e programas de voluntariado 
para jovens na área da proteção civil e na 
resposta a catástrofes;

Envolver os media - rádio e televisão - com 
spots didáticos sobre prevenção de riscos 
em horários de grande audiência;

Aproveitar os novos media:  redes sociais e 
plataformas digitais com conteúdos 
adequados aos mais novos;

Incluir conteúdos adaptados para crianças e 
jovens em plataformas digitais e avisos 
referentes a situações de catástrofe;

Promover aprendizagem intergeracional: 
ações de formação em que crianças e 
jovens ensinam aos adultos e seniores 
conselhos de autoproteção (e vice-versa);

Promover um prémio anual para dar 
visibilidade a iniciativas locais na área da 
redução do risco de catástrofe levadas a 
cabo por, ou com, crianças e jovens.

1

2

3

4

RECOMENDAÇÕES

5

6

7

A EXPERIÊNCIA DO CUIDAR

Durante os workshops CUIDAR os participantes 
tiveram a oportunidade de refletir sobre os riscos 
na sua comunidade. Ao longo de quatro sessões, 
os alunos recolheram informação sobre catástrofes 
ocorridas na localidade (através de notícias e 
entrevistas a familiares e vizinhos), identificaram 
em mapas da localidade as zonas mais 
vulneráveis e as instituições intervenientes em 
situações de emergência e colocaram questões a 
agentes da proteção civil e bombeiros. Após a 
fase de capacitação, os jovens formularam 
medidas para a redução dos riscos nas suas 
comunidades que discutiram com responsáveis 
locais. Neste processo puderam adquirir 
conhecimentos sobre medidas de auto-proteção 
mas também expor as suas perspetivas sobre o 
assunto e propor formas de envolvimento ativo na 
redução do risco. 

Disseram nas notícias que amanhã ia 
começar uma vaga de frio. Quando ouvi 
disse ao meu pai para ir buscar garrafões 
de água porque quando eu fiz a entrevista 
a uma vizinha ela disse-me que numa 
vaga de frio a água dela tinha congelado. 
(aluna do 4º ano, Loures) 

Nós sugerimos na nossa escola concursos 
anuais. Porque um dos problemas que 
temos na escola e que aumenta o risco de 
cheias é a acumulação de lixo. E nós 
sugerimos um concurso de limpeza! E eu 
acho que não só para a nossa escola, mas 
também para a população de Loures. Os 
concursos motivam-nos a fazer melhor. 
Porque são divertidos e ao mesmo tempo 
nós ajudamos os outros! 

(jovem, evento nacional CUIDAR) 



Observatório de Ambiente, Território e Sociedade

O OBSERVA - Observatório de Ambiente, Território e Sociedade é um programa de 
investigação e disseminação de informação cientíca sobre a componente social das 
questões ambientais e do território, que pertence ao Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa (ICS-UL). Tem como missão: 
-Divulgar a investigação sobre as dimensões sociais e políticas dos problemas de 
ambiente, território, energia e sustentabilidade; 

-Promover a convergência interdisciplinar na interseção entre ambiente, território e 
sociedade; 

-Sistematizar dados e informação sobre ambiente, constituindo séries evolutivas e 
comparativas às escalas nacional, europeia e internacional; 

-Disponibilizar informação sobre as dimensões sociológicas dos problemas 
ambientais e territoriais a decisores, investigadores e público em geral; 

-Dinamizar uma cidadania participativa através de iniciativas e eventos que 
estimulem a intervenção pública nos processos de decisão sobre problemas 
ambientais e ordenamento do território. 

www.observa.ics.ulisboa.pt
Saiba mais em
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