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Para as Nações Unidas, a definição de uma estratégia para a redução do risco
de desastre, à escala local, passa pela adesão dos
municípios/cidades/comunidades à Campanha Internacional “Construindo
Cidades Resilientes” (lançada em 2010).
O Município da Amadora associou-se a esta Campanha Internacional em 2010.

• Constituída por 6 freguesias
• População residente de 175 135
• Área de 23,7km2
• Densidade populacional de 7,343
habitantes por km2
(CENSOS, 2011)

Dez Princípios relativos à Cidade Resilientes
1.A organização e coordenação de modo a compreender e reduzir os riscos de desastres;
2. A definição de um orçamento para a redução do risco de desastres;
3. A atualização permanente de todos os dados sobre os riscos e vulnerabilidades existentes;
4. A capacidade de investir e manter todas as estruturas que reduzam o risco;
5. A segurança de todas as escolas e unidades de saúde;
6. A aplicação e o reforço dos regulamentos de segurança nos processos construtivos com o
objetivo de reduzir os riscos nas infraestruturas;

7. A existência de programas de educação/formação/sensibilização sobre a redução do
risco de desastres;
8. A proteção dos ecossistemas naturais como forma de mitigar inundações, tempestades e outros
perigos a que cidade possa estar vulnerável;
9. O desenvolvimento de um sistema de alerta precoce e de gestão de emergência eficaz;
10.No pós-desastre, as necessidades dos sobreviventes devem ser consideradas no processo de
reconstrução, com o apoio de todas as organizações/entidades da comunidade.

Estratégia de Intervenção para a Resiliência
no Município da Amadora
Equipa da Campanha Local
(Para implementar estratégia para a redução do risco de desastre à escala local)

“Sempre em Movimento, Amadora é Resiliente 2010-2015”.
”Amadora. Liga à Resiliência 2016-2020”.

Coordenação da Campanha Local 2010-2020

Estratégia de Implementação Princípio Número Sete (7)

Programas de Informação e Sensibilização para a Redução do Risco de
Desastre no Município da Amadora

Associações e Instituições
Públicas e Privadas

Comunidade Escolar Pública e
Privada

Programa de Informação e Sensibilização para a Redução do Risco de Desastre
(Comunidade Escolar Pública e Privada)
• Iniciou-se no Município, no ano 2010,
• Oferta atual de 18 tipos de ações,
• Programadas (2018/2019) 170 ações.
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Programa de Informação e Sensibilização para a Redução do Risco de Desastre
(Associações e Instituições Públicas e Privadas)

• Iniciou-se no Município, no ano 2010;
• Oferta atual de 12 tipos de ações;
• Programadas (2018/2019) 45 ações.
Número total de ações e pessoas envolvidas - 2010/2018
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Projetos para a Comunidade
(“Academia Sénior – Proteção Civil Amadora”)

- Iniciou em 2014
- Tem como base o voluntariado, dirigido à população sénior

Objetivos:
• Valorizar o papel social dos séniores, com seus saberes, as
suas experiências e as suas vivências;
• Otimizar a ocupação dos seus tempos livres;
• Aumento da autoestima e combater o isolamento e
exclusão social.

Para ser Agente Sénior de Proteção Civil é
necessário:
• Ser associado de uma instituição/associação
com resposta social de apoio aos séniores;
• Ser reformado ou pensionista;
• Estar inscrito no Banco Voluntariado Local da
Amadora.

Projetos para a Comunidade
(“Academia Sénior – Proteção Civil Amadora”)
O Agente Sénior depois de ser capacitado fica
habilitado:
• Estimular uma maior relação de proximidade entre o
SMPC e as instituições que representa;
• Participação nas diversas iniciativas relacionadas com
risco, e medidas de autoproteção;
• Participação em ações de sensibilização direcionadas para
a população escolar;

Resultados alcançados, importa referir:
• Envolvimento das entidades com intervenção na área
da segurança e socorro;
• Número de associações que aderiram (13);
• Número de Agentes Séniores existentes (32).

Projetos para a Comunidade
(Projeto Intergeracional “Academia Sénior - Educar para Prevenir“)
- Desenvolvido no ano letivo 2015/2016.
- Concebido para intervir uma lógica de partilha.
( Público sénior -Agentes Séniores de Proteção Civil e crianças dos Jardins de Infância)
- Promoção das ações de sensibilização, ministradas por um público sénior, utilizado troca de
experiências e conhecimentos em matérias de autoproteção

Objetivos:
• Pretende que as crianças desta faixa etária adquiram competência ao nível da resiliência noção dos
riscos a que estão diariamente expostos e adotem medidas para evitar o risco;
• Público sénior seja valorizado pelos conhecimentos que transmitem e pela sua experiência de vida.

Projetos para a Comunidade
(Jogo didático “A jogar se Previne”)
- Projeto criado em 2015.
- Para o contexto escolar, crianças do 1º ciclo
(6 e os 10 anos de idade).
- Características de um jogo social sob a forma
física de um tabuleiro de grandes dimensões.

Objetivos:
• Transmitir e consolidar conhecimentos de
prevenção contra situações de risco de
maneira interativa;
• Estímulo à curiosidade para as temáticas do
risco e da segurança.

Projetos para a Comunidade
(“Teatro para a Resiliência“)
- Iniciativa desenvolvida desde 2014.
-Utiliza o teatro como uma ferramenta pedagógica de grande importância para a educação.

Objetivo:
• Sensibilizar de forma lúdica a comunidade, como um recurso importante para a formação
comportamental, para fixar conhecimentos relativos à redução de desastres, prevenção contra
situações de risco.

Destaque para as peças:
• "O dia D - A Grande Azáfama", produzida e realizada em parceria com uma instituição de apoio a
pessoas com deficiência (CERCIAMA);

• "Não fui eu!!!!" com o apoio de uma instituição de carácter social (ASSORPIM).

www.facebook.com/amadora.resiliente/

Sistema de avisos e alertas
via SMS
- 2016

Conclusão
A Campanha Internacional–“Construindo Cidades Resilientes 2010-2020”, trouxe ao
Município:
• Uma estratégia local de promover, de uma forma responsável, a redução do risco de desastre;
• Parcerias/ articulação com diversos stakeholders no desenvolvimento da informação e sensibilização
enquadradas nos riscos que o território exibe;
• Os programas de informação e sensibilização para a redução do risco de desastre tornaram-se uma
referência à escala local;
• Ações de sensibilização moldadas de acordo com os currículos educativos, nos vários ciclos escolares,
principalmente nas áreas das ciências naturais e da geografia.
• Programas/projetos paras as associações e entidades público privadas destaca-se o interesse
crescente das instituições de cariz social pelas temáticas abrangidas;

Pontos críticos:
• Cultura de segurança e de riscos que em algumas escolas/ instituições e munícipes da Amadora
ainda é insuficiente;
• Falta de recursos humanos e financeiros para o desenvolvimento da campanha;
• Colocação precária de pessoal docente nas escolas dificulta a continuação e planeamento das ações
de sensibilização;
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