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NOTA PRÉVIA
Na semana de 1 a 4 de julho de 2014, realizou-se na Universidade de Coimbra o I Congresso
Internacional “Territórios, Comunidades Educadoras e Desenvolvimento Sustentável” o qual contou com
a participação de aproximadamente trezentos investigadores e profissionais da Educação, da Formação e
do Território provenientes de diferentes setores da Península Ibérica e da América Latina. Para além das
cento e setenta comunicações apresentadas em trinta e duas sessões paralelas, há a destacar ainda duas
conferências, três mesas redondas, seis mesas coordenadas, três workshops temáticos e um debate final
o qual teve como tema: “Descentralização e governo local na educação: que papéis para as autarquias na
Educação no Portugal do século XXI. Responsabilidades e Competências”.
As conferências proferidas pelos Professores Maria de Lurdes Rodrigues e David Justino (ex-Ministros
da Educação de Portugal) revelaram -se esclarecedoras e muito desafiantes para os congressistas uma
vez que cada um deles apresentou uma perspetiva muito própria sobre a temática. A Professora Maria de
Lurdes Rodrigues falou da sua visão sobre a política educativa nacional e a atenção que deve existir de
modo a que o direito das crianças à educação não seja colocado em causa, por forma a que os diferentes
projetos a executar sejam lançados com essa atenção, isto é, que entre os diferentes processos de
descentralização seja sempre assegurado o interesse superior da criança a uma boa educação. O
Professor David Justino abordou o modelo de plano de educação que julga ser necessário existir, para
que se efetue planeamento autárquico ao nível da educação, aliás, muito na lógica do que se tem vindo a
assumir como a territorialização da educação.
Relativamente às mesas redondas contaram com diferentes especialistas e dividiram -se em três
temáticas: “Educação e o Espaço Público”, “Desenvolvimento Humano, Trabalho e Cidadania” e
“Educação e Desenvolvimento Sustentável”. Se, por um lado, nas conclusões foi destacada a importância
de perceber o que é o público, como se constrói e como pode contribuir no âmbito do planeamento
educativo para esse fim, por outro é preciso ter em linha de conta as diferentes estratégias formativas e a
influência que estas têm, de forma holística, no individuo. Por sua vez tornou -se importante perceber
das relações possíveis e desejáveis entre a educação e formação e o desenvolvimento sustentável, (nas
suas diferentes valências), e como estas se interligam com o território.
Quanto ao objetivo das mesas coordenadas, este foi o de juntar técnicos e investigadores de
diferentes áreas, numa partilha de boas práticas no âmbito de muitas das temáticas associadas às novas
educações, tendo sido muito participadas e dividindo-se pelas seguintes temáticas: “Dinâmicas
demográficas, educação e desenvolvimento sustentado”; “O município pedagógico como estrutura de
educação e de desenvolvimento do ensino”; “Educação ambiental e território”; “Educação e
desenvolvimento social educação”; “Cultura, património e educação”; “Educação, espaços e
desenvolvimento local”.
As comunicações livres, por seu turno, procuraram a troca de ideias entre os investigadores de
diferentes áreas que se cruzam no contexto global da educação e formação, razão pela qual foram
propostos os dez eixos temáticos iniciais do evento foram e divididas nas seguintes sub -temáticas:
•
Cidades educadoras e territórios
•
Cidades educadoras, cidadania participativa e património
•
Educação ambiental e território
•
Educação e economia social
•
Educação, ambiente e contextos escolares
•
Educação, ambiente e territórios vulneráveis
•
Educação, territórios, cultura e inclusão
•
Educação, envelhecimento e desenvolvimento local
•
Educação, formação e território
•
Educação, planeamento e património
•
Educação, recursos naturais e comunidade educativa
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•
Educação, trabalho e desenvolvimento local
•
Educação/Formação profissional de jovens e adultos
•
Formação de professores, educadores e território
•
Formação superior, território e desenvolvimento local
•
Políticas educativas de escola e territórios
•
Territórios e políticas educativas de escolas
•
Territórios e políticas locais de educação e formação
•
Territórios, escolas e democracia
•
Territórios, participação e juventude
Organizadas em trinta e duas sessões, muitas foram as conclusões que daí resultaram, tornando -se
expectável que a publicação nas atas dos mais de centena e meia de artigos venha a permitir uma maior
troca de informação entre todos os que se dedicam às questões da educação e do território no mundo
ibero -americano. O feedback global foi, desde logo, muito positivo, uma vez que é sempre com elevado
interesse que pessoas a trabalhar em áreas semelhantes, mas diferentes contextos, se juntem para
refletir e questionar as temáticas de investigação, de forma a avançar criticamente com contributos para
o conhecimento. Assume -se, porém, que estas sessões apresentaram fragilidades da sua tipologia, uma
vez que ao decorrerem em sete sessões em simultâneo, em alguns casos tal situação implicou uma
reflexão relativamente restrita.
O último dia do congresso, o dia 4, teve o propósito de apelar ao debate dos responsáveis autárquicos
– políticos e técnicos – e de diferentes especialistas, em torno da procura de estratégias para melhorar a
educação nos territórios municipais (e mesmo intramunicipais) através da troca de experiências
educativas, procurando, assim, com que acontecesse o que foi denominado de “1º Encontro de políticas
e agentes locais de educação, formação e desenvolvimento”. Neste dia, introduziu -se a dinâmica dos
workshops onde, divididos por três temáticas - social, recursos humanos e ensino profissional - foi feito
um brainstorming das diferentes necessidades e cuidados a ter no trabalho a desenvolver nestas áreas,
de modo a inovar nas diversas estratégias. Este último dia do evento, terminou com a mesa redonda
sobre descentralização e governo local na educação e sobre quais as responsabilidades e as
competências que as autarquias podem vir a assumir na educação nas próximas décadas, assunto de
inegável atualidade devido a todo um conjunto de circunstâncias externas que o levaram a ser o centro
das atenções na comunicação social nesse mesmo dia, a nível nacional. A culminar este momento,
observou -se o encerramento por parte do Secretário de Estado da Administração Local, Dr. António
Leitão Amaro.
De uma forma global, a avaliação por parte de todos os participantes do congresso foi muito positiva,
simbolizando um primeiro encontro de reflexão sobre estas áreas que, habitualmente, são debatidas de
forma isolada e pouco de forma integrada, visando, deste modo, a construção de novos projetos de
intervenção e/ou de investigação -ação. Cumpriu -se assim o propósito de juntar investigadores e
técnicos locais na procura do que deverá ser o caminho para a construção de novo conhecimento numa
área que há muito é falada mas cuja aplicação tem escasseado. Era nossa ambição que este momento
iniciasse uma rede de trabalho, com investigadores e outros profissionais interessados em contribuir para
tal desiderato, ou seja o da construção de conhecimento nesta área, desafio que decorrerá como um dos
próximos passos do congresso.
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PROSEPE : DUAS DÉCADAS A EDUCAR PARA A PRESERVAÇÃO DA
FLORESTA
ADÉLIA NUNES(1) ; LUCIANO LOURENÇO(2); FERNANDO FÉLIX(3); SANDRA OLIVEIRA(4).
Departamento de Geografia e Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) Universidade
de Coimbra, (adelia.nunes@fl.uc.pt)
(2)1) Departamento de Geografia e Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT)
Universidade de Coimbra, (luciano@uc.pt)
(3)Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais (NICIF), Universidade de Coimbra, (ffelix@fl.uc.pt)
(4)Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais (NICIF), Universidade de Coimbra, (sisoliveira@gmail.com)
(1)

Resumo:
As florestas desempenham um papel de extrema relevância, não apenas em termos ecológicos, como
também dos pontos de vista económico e social. Em Portugal, à semelhança do que ocorre em toda a
bacia do Mediterrâneo, os incêndios representam uma das principais causas de delapidação dos recursos
florestais. Em Portugal, pouca relevância tem sido dada à problemática dos incêndios florestais no âmbito
da educação formal, e em particular no seio da disciplina de Geografia onde os conteúdos relacionados
com esta temática, ou não são abordados ou se o são, evidenciam deficiências na terminologia utilizada e
lacunas em conteúdos fundamentais. Por seu turno, o PROSEPE, dinamizado em contextos de
aprendizagem não formais, desde a sua génese em 1993, sempre visou transmitir valores e educar a
população, em especial a mais jovem, para preservação da floresta e a redução do risco de incêndio
florestal.
Assim, com o presente trabalho pretende-se abordar, de forma breve, a problemática dos incêndios
em Portugal e analisar o contributo que este projeto tem tido na criação e dinamização de instrumentos
essenciais na formação e na informação dos professores e, sobretudo, dos alunos, futuros cidadãos, para
os quais se ambiciona a promoção de uma cidadania interventiva, no que se refere à proteção dos
valores florestais, em particular, e dos ambientais, em geral.
Palavras-chave: Incêndios Florestais; Educação, PROSEPE.
INTRODUÇÃO
As florestas desempenham um papel de extrema relevância, não apenas em termos ecológicos, como
também dos pontos de vista económico e social. À semelhança do que ocorre em toda a bacia do
Mediterrâneo, também em Portugal os incêndios florestais representam um dos principais fatores de
delapidação dos recursos florestais. Além das perdas económicas resultantes da destruição desses
recursos e de outros bens materiais, devido à passagem do fogo, também as componentes biótica e
abiótica dos ecossistemas são fortemente afetadas. Com efeito, a destruição do coberto vegetal pelos
incêndios desencadeia efeitos múltiplos no ambiente florestal: ao nível da biodiversidade, solos, recursos
hídricos e atmosfera, entre outros. Não raras vezes, leva mesmo à perda de vidas humanas.
Em Portugal, pouca relevância tem sido dada à problemática dos incêndios florestais no âmbito da
educação formal, e em particular no seio da disciplina de Geografia onde os conteúdos relacionados com
esta temática, ou não são abordados ou se o são, evidenciam deficiências na terminologia utilizada e
lacunas em conteúdos fundamentais.
O PROSEPE desde a sua génese, em 1993, sempre visou transmitir valores e educar a população, em
especial a mais jovem, para a preservação do ambiente, com particular ênfase para a promoção e
preservação da floresta. Assumiu, como objetivos principais a defesa da floresta e a redução do risco de
incêndio florestal. Assim, nestas duas décadas de vigência do PROSEPE foram fundados, a nível nacional,
mais de 650 clubes da floresta, onde trabalharam semanalmente cerca de 15 milhares de alunos, nas
respetivas escolas, tendo sido sensibilizados mais de um milhão de jovens.
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Com o presente trabalho pretende-se abordar, de forma breve, a problemática dos incêndios em
Portugal e analisar o contributo que este projeto, de educação não formal, tem tido na criação e
dinamização de instrumentos essenciais na formação e na informação dos professores e, sobretudo, dos
alunos, futuros cidadãos, para os quais se ambiciona a promoção de uma cidadania interventiva, no que
se refere à proteção dos valores florestais, em particular, e dos ambientais, em geral.

45 000

450 000

40 000

400 000

35 000

350 000

30 000

300 000

25 000

250 000

20 000

200 000

15 000

150 000

10 000

100 000

5 000

50 000

Povoamentos

Matos

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

0
1980

0

Área ardida (ha)

Nº de ignições

1. INCÊNDIOS EM PORTUGAL: PRINCIPAIS “PREDADORES” DA FLORESTA NACIONAL
Em Portugal continental, em pouco mais de três décadas (1980-2013), foi percorrida pelo fogo uma
área superior 3,6 milhões de hectares, o que corresponde a cerca de 40% da superfície nacional. Deste
total queimado, cerca de 52% correspondem a povoamentos florestais e os restantes 48% a área de
matos. O número total de ignições aproxima-se das 700 mil, a que corresponde uma média anual de
cerca de 20 000 ocorrências, embora, em alguns anos, essa soma tenha ultrapassado 30 mil ignições,
como são disso exemplo os anos de 1995, 1998, 2000, 2005, 2007 e 2010 (Figura 1). No que à área ardida
diz respeito, o ano de 2003 foi, sem dúvida, o mais dramático, com mais de 400 000 ha a serem
percorridos pelas chamas, sendo seguido pelo de 2005, com uma área ardida superior a 330 000 ha.

Ignições

Fonte. elaboração própria a partir de dados disponíveis em http://www.icnf.pt/portal
Figura 1. Evolução do número de ignições e de área ardida, em Portugal continental, 1980-2013.

A análise à distribuição inter-regional dos valores médios anuais mostra que foi no distrito do Porto
2
que se assinalou a maior densidade de ignições, mais de 18 por 10km (figura 2). Na sequência, com um
valor bastante inferior, ainda assim bastante significativo, destaca-se o distrito de Braga (9,7
2
ignições/10km ), seguido pelos de Lisboa e Viana do Castelo, com respetivamente 6,6 e 6,3
2
ignições/10km . Em contrapartida, nos distritos alentejanos, a Sul do Tejo, a densidade média anual foi,
2
no período de análise, inferior a 1 ignição/10km .
Relativamente à área ardida, o distrito da Guarda surgiu como o mais flagelado pelas chamas, com
cerca de 3,5% do respetivo território a ser percorrido anualmente pelo fogo (Figura 2). Na sequência,
foram os distritos de Viana do Castelo, Viseu, Vila Real, Coimbra, Porto e Braga que assinalaram as médias
anuais mais elevadas, a rondar 2 a 2,5%. Em contrapartida, os distritos mais meridionais, com exceção do
de Faro, registaram as menores áreas incineradas, com uma percentagem inferior a 0,5% do respetivo
território.
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Fonte. elaboração própria a partir de dados disponíveis em http://www.icnf.pt/portal
Figura 2. Densidade média anual de ignições e percentagem média anual de área ardida relativamente à superfície total do distrito, no
período de 1980-2013.

2. INCÊNDIOS FLORESTAIS: FATORES DESENCADEANTES E EFEITOS SOBRE OS TERRITÓRIOS
Vários autores (Lourenço et al., 2011/12; Lourenço et al., 2013; Nunes et al., 2014) verificaram que,
em Portugal, as causas relacionadas com as fontes de ignição são, quase exclusivamente (mais de 98%),
de origem humana, quer seja por ação voluntária, isto é, por ato intencional, quer seja de forma
negligente, por desleixo ou por descuido, onde se incluem os reacendimentos, por deficiente
consolidação das ações de rescaldo (Figura 3).
Apesar dos incêndios florestais se relacionarem especialmente com as condições climáticas e
meteorológicas de um determinado espaço geográfico, por afetarem a quantidade e a inflamabilidade
dos combustíveis (Rebelo, 1980; Lourenço, 1988 e 1991; Lourenço e Gonçalves, 1990; Viegas e Viegas,
1994; Pereira et al., 2005; Carvalho et al., 2008), o perfil do clima português, mediterrâneo, não justifica,
por si só, nem o elevado número de ignições nem a vasta área ardida ao longo destas últimas décadas
(Nunes, 2012; Nunes et al., 2013b).
De facto, a forte incidência de incêndios florestais em praticamente toda a região mediterrânea, com
especial destaque para o território continental português, tem sido relacionada com a quantidade de
biomassa acumulada, na sequência do abandono dos usos tradicionais do território, assentes
essencialmente, na trilogia agro-silvo-pastoril (Lourenço et al., 2006; Ferreira-Leite et al., 2011; Moreira
et al., 2011; Nunes, 2012; Nunes et al., 2013b). Com o abandono destas atividades, assistiu-se ao
incremento de áreas com vegetação natural e seminatural, sem qualquer tipo de gestão, favorecendo a
rápida propagação das chamas.
A passagem de fogo e a consequente incineração do coberto vegetal e de culturas agrícolas promove
impactes muito significativos, os quais se podem manifestar a várias escalas espaciais, desde o local ao
global. Algumas das consequências dos incêndios florestais incluem, para além da perda de recursos
florestais, o risco de vida para as populações afetadas, danos na propriedade e nos habitats, erosão e
degradação dos solos e dos recursos hídricos, entre outras (figura 4).
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Fonte. elaboração própria a partir de dados disponíveis em http://www.icnf.pt/portal
Figura 3. Causas responsáveis pela ignição de incêndios florestais em Portugal (2001-2012).

Fonte: Adaptado de Nelson et al., 2013
Figura 4. Conceptualização das consequências dos incêndios florestais a diferentes escalas.
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3. A GEOGRAFIA ESCOLAR E A PROBLEMÁTICA DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS
Nas Orientações Curriculares de Geografia do 3.º Ciclo do Ensino Básico (Câmara et al., 2001), em
vigor desde 2001, a problemática dos incêndios florestais não aparece referida. Cunha (2008) afirma ao
analisar “O contributo da educação formal em Geografia na prevenção dos incêndios florestais” que não
se dá relevância aos incêndios em Portugal, embora após a análise de mais de uma dezena de manuais,
Tedim et al. (2010) tenham verificado que esta temática constituía objeto de análise em cerca de metade
deles. Salientam, todavia, deficiências na terminologia utilizada e em conteúdos fundamentais, como por
exemplo: a desigual distribuição à escala planetária e em Portugal; os fatores responsáveis pelo seu
desencadeamento; as consequências ambientais; as medidas de prevenção e a mitigação dos seus efeitos
após a ocorrência.
Nas metas curriculares, propostas para o 9.º ano de escolaridade, cuja implementação está prevista
para o ano letivo de 2015/16 a importância das florestas e a problemática dos incêndios florestais em
Portugal emerge através 2 objetivos gerais: (i) Compreender a importância da floresta à escala planetária
e em Portugal e (ii) Compreender a influência dos incêndios florestais no meio e na sociedade. Estes
objetivos desagregam-se em descritores ou objetivos específicos, os quais visam, respetivamente:
i.

Explicar as principais funções da floresta; Localizar as principais áreas florestais à escala
planetária e em Portugal; Caracterizar a composição florestal atual em Portugal; Explicar as
principais causas da destruição das florestas à escala planetária e em Portugal; Inferir as
consequências da destruição das florestas à escala planetária e em Portugal; Identificar
medidas de preservação das florestas;
ii.
Distinguir incêndio florestal de fogo; Identificar as causas naturais e humanas responsáveis
pela ocorrência de incêndios florestais; Explicar as áreas mais suscetíveis à ocorrência de
incêndios florestais, à escala planetária e em Portugal; Inferir os impactes dos incêndios
florestais no território; Reconhecer medidas de prevenção de incêndios florestais.
Pretende-se que a Geografia Escolar contemporânea, a par de outras ciências, faculte aos alunos um
pensamento crítico que lhes possibilite conhecer, reconhecer, avaliar e prevenir o risco, assim como
adotar medidas de proteção quando o mesmo se manifeste.
4. PROSEPE: 20 ANOS A EDUCAR PARA A PRESERVAÇÃO DA FLORESTA E PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL
Desde a sua génese, em 1993, o PROSEPE sempre visou transmitir valores e educar a população, em
especial a mais jovem, para a promoção e preservação da floresta, assumindo como objetivos principais a
sua defesa e a redução do risco de incêndio florestal, ou seja, fazendo prevenção de incêndios através da
educação (Lourenço et al., 2012). O conhecimento da importância socioeconómica, cultural e ambiental
das florestas, bem como a promoção de comportamentos e de atitudes dirigidas para a sua conservação
e do meio no qual está inserida, assim como a sua defesa contra incêndios, nortearam os objetivos
específicos deste projeto.
No essencial, pretende-se estimular nos jovens princípios, valores e atitudes que lhes permitam viver
em harmonia com os espaços naturais, nos seus múltiplos usos, de modo a formar cidadãos conscientes
para a problemática do ambiente em geral e do espaço florestal em particular, nas questões ligadas à
defesa da floresta contra os incêndios.
4.1. OS “CLUBES DA FLORESTA”
O desenvolvimento deste projeto no seio escolar, embora em contextos de aprendizagem não
formais, concretizou-se através da criação de “Clubes da Floresta”, abrangendo desde o ensino infantil
(jardins de infância) até ao secundário, passando pelo básico, onde se revelou dominante, pelo técnicoprofissional e, até, pelo ensino especial.
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Figura 5. Evolução anual do número de Clubes da Floresta, no período de 1993/94 a 2012/13 (a) e sua distribuição distrital (b).

Assim, nestas duas décadas de vigência (1993/94-2012/13) foram fundados, a nível nacional, mais de
650 clubes da floresta (figura 5a), destacando-se os distritos de Braga, Leiria, Aveiro, Porto e Coimbra,
com o maior número (figuras 5b e 6). Este maior número de clubes nos distritos/concelhos localizados a
norte do rio Tejo e no Algarve deve-se à maior incidência de incêndios florestais nestes territórios e à
sentida necessidade de neles dinamizar medidas de sensibilização da população escolar.
No entanto, o número de clubes em atividade ao longo deste período foi muito desigual, refletindo o
maior ou menor, ou mesmo nulo, apoio ao projeto por parte do poder político central, ou seja, dos
Ministérios da Educação, Administração Interna, Agricultura e Ambiente.
Salientam-se os anos letivos compreendidos entre 1999/00 e 2002/2003, com um número superior a
300 escolas aderentes (figura 5a), como tendo sido aqueles que verdadeiramente corresponderam aos
objetivos do projeto, pois, em cada um desses anos, trabalharam semanalmente no projeto cerca de 15
milhares de alunos e, indiretamente, nas respetivas escolas, foram sensibilizados mais de um milhão de
jovens.
O PROSEPE viria, então, a tornar-se o maior e mais longo Projeto de Educação Florestal desenvolvido
em Escolas dos Ensinos Básico e Secundário do nosso país. Estruturado em ciclos trienais, cada um com
tema aglutinador de subtemas específicos para cada ano letivo (Figura 7), posteriormente desenvolvidos
por professores e alunos, segundo um plano de atividades anualmente aprovado.
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Figura 6. Distribuição espacial das escolas aderentes ao PROSEPE, no ano letivo de 2002/03.

Além das atividades desenvolvidas no âmbito do subtema respeitante a cada ano letivo, os Clubes da
Floresta participam também em atividades tradicionais do PROSEPE, como sejam, a comemoração dos
“Dia da Floresta Autóctone”, “Dia do PROSEPE”, “Dia Mundial da Floresta” ou “Dia Mundial do
Ambiente”, ou a realização das “Olimpíadas da Floresta”, com uma fase “Escolas” e, depois, a “Final
nacional”, a par de outras diversas atividades, como, por exemplo, a recolha de sementes e a posterior
sementeira, a manutenção da estufa e dos canteiros existentes no espaço escolar e do Parque florestal,
exterior a esse espaço, a prática dos 3R's, etc., são também dinamizadas em ambiente escolar, não
formal.
4.2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Por se tratar de um projeto educativo, a formação de professores foi, igualmente, encarada como um
dos pilares essenciais para a sustentação pedagógica da educação florestal da população escolar, tendo
sido desenvolvidas, ao longo dos anos, distintas ações de formação, em que os docentes de Geografia
foram dominantes.
A título de exemplo, entre 1993 e 1996, realizaram-se 6 “Encontros Pedagógicos Sobre Risco de
Incêndio Florestal (EPRIF´s)”, em diferentes cidades do país, contando com a presença de mais de 1900
professores. No ano letivo de 1996-97 promoveu-se o segundo conjunto de ações de formação em
diversas regiões, no total de 16, designadas por “Jornadas de Prevenção dos Fogos Florestais
(JOPREFF’s)”, onde participaram cerca de 1000 docentes. Na década seguinte tiveram lugar as “Jornadas
Nacionais do PROSEPE”, que contaram com a participação de cerca de 3800 professores.
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Figura 7. Temática dos ciclos trienais desenvolvidos pelo PROSEPE, bem como dos respetivos subtemas, correspondentes a cada ano
letivo.

Todas estas ações assumiram um carácter marcadamente pedagógico, onde foram abordados temas
do meio geográfico, designadamente da floresta e do ambiente, numa perspetiva técnico-científica
direcionada para a educação. A ênfase recaiu sistematicamente no contributo dos incêndios florestais
enquanto obstáculos ao desenvolvimento e preservação da floresta. A geografia esteve sempre presente,
através da análise dos diferentes aspetos dos territórios, associados a todo o processo de ignição e
desenvolvimento dos incêndios. As sessões foram dedicadas tanto ao risco de incêndio florestal,
designadamente à sua redução através de medidas preventivas e de defesa da floresta contra incêndios,
bem como a sistemas de informação geográfica aplicados à cartografia de incêndios ou à gestão do
espaço florestal, ou, ainda, através da análise aos seus efeitos e, naturalmente, à contribuição que o
PROSEPE poderia dar para a redução do risco de incêndio florestal.
4.3. OUTRAS ATIVIDADES
Além das atividades anteriormente referidas, a equipa PROSEPE elaborou e disponibiliza um conjunto
de publicações, didáticas, pedagógicas, de divulgação e científicas, com o intuito de servir de elo de
ligação entre os Clubes da Floresta mas, também, para contribuir tanto para a formação dos professores,
como para a responsabilização dos alunos e, ainda, para a sensibilização da comunidade em geral.
A título de exemplo, o jornal “Folha Viva” (figura 8), uma publicação prioritariamente destinada aos
membros dos Clubes, constitui também um meio de divulgação junto da comunidade. De periodicidade
trimestral, cada edição corresponde a uma das estações do ano, contando com cerca de 60 publicações.
Além de constituir um veículo privilegiado sobre o desenrolar das atividades do PROSEPE, assume
também uma perspetiva tanto de intercâmbio, onde cada Clube pode divulgar as suas atividades, como
de intervenção participativa nas diferentes rubricas do jornal.
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Fonte. http://www.uc.pt/fluc/nicif/PROSEPE/Publicacoes/Edicoes_Didaticas/FV).
Figura 8. Capas do Jornal “Folha Viva”: Julho de 1999, Jul/Set de 2004, Jan/Mar de 2006 e Jul/Set de 2013.

5. CONCLUSÕES
Só recentemente, o Conselho Nacional de Educação, através da Recomendação n.º 5/2011, encarou a
escola, através do ensino formal, como um veículo determinante na promoção da educação para o risco,
considerando de maior interesse a inserção, nos seus curricula, de matérias relevantes aos diferentes
conceitos de risco e tratando estas matérias não só pela transmissão de informação e conhecimentos,
mas também promovendo a ação que lida na prática com casos específicos de risco.
Pretende, deste modo, “transformar a escola num agente de intervenção e num motor de
mobilização da sociedade, em matéria de Educação para o Risco, através dos alunos, das suas famílias e
da restante comunidade educativa”, exigindo assim aos alunos novas competências pessoais, fundadoras
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de uma cidadania mais ativa, participada e informada, que deve ser adquirida desde o início do percurso
escolar.
Com a reorganização do ensino básico, através das Metas Curriculares, as temáticas associadas ao
“Risco, Ambiente e Sociedade” a implementar no 9.º ano de Geografia permitirão, sem dúvida, um
aprofundamento da problemática dos riscos, onde se inclui também o risco de incêndio florestal,
facultando aos discentes a aquisição de novos saberes, potencializadores de uma cidadania mais ativa,
participada e informada. Com efeito, a geografia escolar contemporânea demonstra algumas lacunas na
abordagem integrada dos riscos, em particular o risco de incêndio florestal, condicionando a construção
do conhecer e agir no paradigma da “sociedade de risco” (Nunes et al., 2013a).
Em contrapartida, o PROSEPE pelo seu pioneirismo e longa existência, a somar mais de duas décadas,
pela elevada adesão de escolas, docentes e alunos tem-se assumindo como um interveniente privilegiado
na mobilização da comunidade escolar, proporcionando e promovendo dinâmicas e práticas educativas
que visam, no espetro mais amplo da educação para a cidadania, a adoção de atitudes e
comportamentos direcionados para a valorização das florestas e prevenção e gestão do risco de incêndio
florestal.
Com efeito, pelas múltiplas atividades formativas, direcionadas quer para os professores quer para os
alunos, por facultar conteúdos com rigor técnico e científico e por promover um leque de ações
diversificado, o PROSEPE tem assumido uma função determinante na comunidade escolar, que se
pretende informada e participativa, não só no que se refere à proteção dos valores florestais, em
particular, mas também à dos ambientais, em geral.
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