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O PROJETO

O objetivo do projeto e o principal impacto são

a preservação do ambiente e a inclusão social

das comunidades rurais, através da promoção

da sua prontidão e resiliência contra os

incêndios florestais.

Training for self-protection 
against forest  fires in rural areas

Objetivos

O projeto Forest Fire Protection é financiado

pelo programa Erasmus+ KA2 Strategic 

Partnership.

O projeto será implementado durante 2 anos, 

entre janeiro de 2022 a dezembro de 2023



A parceria

1ª Reunião Transnacional

Os parceiros do projeto Forest Fire

Protection realizaram oficialmente a 

1ª reunião transnacional do projeto 

em fevereiro de 2022. 

Esta reunião foi importante uma vez 

que proporcionou a oportunidade de 

trabalhar eficazmente tanto para 

reforçar a parceria como para planear 

as próximas atividades de projeto. 

Poder discutir ideias e esclarecer 

dúvidas foi uma boa experiência e 

proveitoso para todos.

Resultados do projeto:

O Resultado 1 consiste num quadro de formação sobre 

a prevenção de incêndios florestais e a auto-proteção

para adultos de áreas rurais quando expostos a 

incêndios florestais. Os parceiros realizarão 

investigação de campo para identificar as necessidades 

de formação das diferentes populações rurais e definir 

as estratégias pedagógicas para transferir eficazmente 

as competências necessárias.

O Resultado 2 será dedicado à elaboração das unidades 

modulares do quadro de formação, dos materiais de 

formação, e à preparação da plataforma online com a 

criação, personalização, e controlo do ambiente de 

aprendizagem. Incluirá também a criação de recursos 

que acompanharão os módulos e formarão o material 

do formador – um Guia do Formador para o ensino dos 

módulos criados..

O Resultado 3 consistirá num estudo de impacto a 

médio prazo da formação de Proteção de Incêndios 

Florestais sobre a prontidão e a resistência das 

populações rurais contra os incêndios florestais. 

Incluirá um aumento da formação desenvolvida no 

Resultado 2, seguido de uma avaliação de impacto a 

médio prazo durante uma época de incêndios 

florestais, e uma publicação final concluirá o estudo 

após a sua conclusão. Os resultados deste estudo 

serão compilados numa publicação final divulgada a 

decisores políticos e à imprensa.


