
Resumo Campanha Nacional – Portugal Chama. Por Si. Por todos. 
 

1. Campanha Nacional de mobilização de todos os portugueses. 
 A campanha é Instrumento da gestão integrada de fogos rurais, sendo uma peça chave para 

mobilizar os portugueses para a mudança de comportamentos.  

 O risco está aí e cabe a todos nós agirmos limpando os terrenos, realizando as queimas de forma 

correta, cadastrando os terrenos, protegendo as aldeias e alertando para comportamentos de risco.  

 Está nas mãos de todos contribuirmos para um Portugal protegido de incêndios rurais graves. 

 É uma Campanha Nacional que integra a participação de todas as áreas governativas e serviços 

tutelados, envolvidos na prevenção e combate aos incêndios rurais e que se irá alargando as 

empresas, igreja católica, ONG, etc… 

 Foi para o ar dia 25 de Janeiro, em televisão, rádio, imprensa e outdoors. Primeiro com um filme 

muito forte e emotivo, que nos recorda momentos difíceis, mas que nos desafia a todos a ter um 

papel ativo e decisivo. Depois foram sendo lançados filmes, spots de rádio, outdoors, anúncios de 

imprensa e distribuídos folhetos, juntamente com o site e um número de informação. 

 Há 4 outros spots televisivos e de rádios que apelam: 

o a realização correcta de queimas (filme que passou entre Março e Junho; 

o promoção do programa Aldeias Seguras, Pessoas seguras 

o Divulgação de comportamentos de risco a  evitar 

o Divulgar que o uso de maquinaria está proibido nos dias críticos; 

 A campanha em televisão tem tido um forte impacto e alcançou já 7.8 Milhões de pessoas, tendo 

sido apoiada por anúncios de imprensa e outdoors. Durante o mês de julho e agosto haverá mais 

presença na TV, rádio e imprensa regional insistindo nas mensagens chave; 

 Também através do site PortugalChama.pt, tem havido mais de 2100 acessos/semana onde mais  > 

61% dos visitantes têm idades compreendidas entre 18 e 34 anos, distribuídos de forma equilibrada 

entre o sexo feminino e masculino. 

 Desde 1 de Fevereiro, existe uma linha telefónica (808 200 520) que já registou >  29 000 chamadas. 

 
Recordamos  

 85% Incêndios começam a menos de 500 metros de uma estrada ou áreas habitadas; 
 Mais de 60% são resultado de fogueiras, queimas e queimadas mal feitas. 
 Os meios de combate são finitos. A prevenção é a melhor resposta e se reduzirmos o número de 

incêndios, a maioria causados por negligência ou por fogueiras, queimas e queimadas, nos dias de 
risco, estamos a contribuir para haver menos probabilidade de eventos severos. 

 Portugal Chama. Por si. Por Todos. 
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