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Sumário Executivo 

Os impactos principais do Projeto Europeu “Forest Fire Protection” (2021-1-DE02-

KA220-ADU-000028430) são a preservação do ambiente e a inclusão social das 

comunidades rurais através da promoção da prontidão contra os incêndios florestais. 

Para o efeito, o módulo de formação “Prevenção de incêndios florestais e auto-

proteção” será desenvolvido e a formação será fornecida a adultos de comunidades 

rurais, tanto em formato presencial como virtual (através de uma plataforma online). 

O Resultado 1 (R1), intitulado “ForestFireProtection training framework” foi 

desenvolvido ao longo de nove meses e compreende as seguintes atividades: criação de 

um grupo externo de peritos; análise comparativa de boas práticas sobre a formação 

providenciada a populações rurais no que diz respeito à prevenção de incêndios 

florestais e autoproteção; entrevistas a pessoas oriundas de áreas rurais; entrevistas a 

profissionais de proteção civil e incêndios florestais; definição da estrutura preliminar 

do módulo; mesa redonda com um grupo externo de peritos para discutir a estrutura 

do módulo; e o Relatório Final: Referencial de Formação de Proteção Contra Incêndios 

Florestais. 

A metodologia utilizada pelos parceiros participantes foi a seguinte: primeiro, um grupo 

potencial de peritos em proteção civil, em educação e autoridades regionais, foram 

convidados para dar o seu parecer numa fase mais tardia do projeto; segundo, foi 

realizada uma pesquisa comparativa em boas-práticas implementadas globalmente e 

abordadas em diferentes projetos Erasmus +; terceiro, foram realizadas 196 entrevistas 

a pessoas de áreas rurais e a profissionais em proteção civil e incêndios florestais; em 

quarto, foram definidas conclusões através das atividades anteriores que permitiram 

construir uma estrutura preliminar do módulo; por fim, o grupo de peritos deu o seu 

parecer sobre a estrutura do módulo e foram feitas em concordância, de forma a criar 

a versão final da estrutura do módulo.  

Concluindo, as atividades desenvolvidas e os dados recolhidos durante o Resultado 1 – 

ForestFireProtection training framework fundamentaram o enquadramento e a estru-

tura modular da formação “Prevenção de incêndios florestais e autoproteção”. 
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Estrutura Final de Formação 

Estrutura do Módulo: Prevenção de incêndios florestais e autoproteção  

Módulo Conteúdo Resultado de Aprendizagem Duração 

1. Introdu-

ção a  

incêndios 

florestais 

1.1 Definição de Incêndio 

Florestal 

1.2 Impacto no meio-ambi-

ente 

1.3 Causas de deflagração 

1.3.1 Triângulo do fogo 

1.3.2 Atividade natural 

1.3.3 Atividade humana 

1.4 Classificação do incêndio 

1.5  Gestão de florestas e 

incêndios 

• Compreender o conceito de in-

cêndio florestal; 

• Reconhecer o impacto dos in-

cêndios florestais no meio-am-

biente; 

• Reconhecer a presença de ris-

cos de incêndio e fontes de igni-

ção comuns; 

• Identificar os tipos de incêndios 

e a forma como se alastram. 

 

5h 

2. Prevenção 

contra  

incêndios 

florestais  

2.1 Manter-se informado 

2.2 Valorizar as florestas 

2.3 Medidas preventivas 

2.3.1 Gerais 

2.3.2 Nas florestas 

2.3.3 Equipamento 

2.4 Zona de segurança con-

tra incêndios 

• Compreensão da importância 

de conhecer a lei local sobre in-

cêndios florestais; 

• Compreender o nível ecológico 

das áreas naturais e a importân-

cia ambiental das florestas;  

• Conhecer medidas de preven-

ção de i ncêndios florestais; 

• Identificar diferentes tipos de 

equipamento de prevenção de 

incêndios e saber quando uti-

lizá-los; 

• Identificar os passos principais 

para criar uma zona de segu-

rança contra incêndios. 

5h 

3. Autopro-

teção  

contra 

incêndios 

florestais 

3.1 Plano de Fuga 

3.2 Responder a um incêndio 

florestal – o que fazer 

quando:  

3.2.1 Se aproxima de uma 

zona residencial; 

3.2.2 Está confinado em 

casa; 

3.2.3 Está no exterior. 

3.3 Kit de emergência. 

 

• Identificar os passos principais 

para criar uma plano de fuga e 

como proceder durante a eva-

cuação;  

• Compreender os procedimen-

tos gerais de resposta a incên-

dios florestais em diferentes si-

tuações e localizações;  

• Identificar e compreender a im-

portância dos itens que inte-

gram o kit de emergência; 

6h 

 


