
SUMÁRIO

Este projeto de investigação pretende promover uma reflexão teórica em
torno dos conceitos de comunicação pública e de comunicação estratégica,
a partir da dicotomia entre comunicação em defesa dos cidadãos e gestão
estratégica da reputação política. Para isso, analisaremos a comunicação do
XXI Governo de Portugal no decorrer dos incêndios florestais de 2017.
Considerando que a dimensão pública está identificada com a
promoção dos objetivos de interesse público e que a dimensão
estratégica é caracterizada pela comunicação com objetivos políticos,
de que forma elas se relacionam numa comunicação de crise? Para
responder a essa pergunta, o estudo terá uma abordagem metodológica que
combinará métodos quantitativos e qualitativos.
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OBJETIVOS

O objetivo principal deste projeto é verificar como as dimensões pública e
estratégica da comunicação governamental se relacionam numa situação de
desastre natural. A partir do estudo da comunicação do XXI Governo de
Portugal durante os incêndios florestais de 2017, pretendemos identificar se
houve a prevalência de uma dimensão sobre a outra ou a alternância entre
elas na ação comunicativa governamental.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento do tema proposto exige uma aprofundada revisão de
diferentes definições conceituais como comunicação pública, comunicação
estratégica e comunicação de crise. A partir da fundamentação teórica,
pretendemos:

- Produzir um panorama sobre relação entre Portugal e as florestas;

- Descrever e enquadrar os incêndios florestais em termos institucionais e
normativos;

- Compreender como acontece a gestão das florestas em Portugal e quais
são as responsabilidades da administração pública;

- Identificar se o posicionamento do governo contribuiu para o cumprimento
das suas obrigações em relação aos incêndios florestais.

JUSTIFICATIVA

Quando envolve desastres naturais, a comunicação tem o poder de salvar
vidas, portanto, é urgente refletir sobre como essas duas dimensões
comunicativas podem convergir a fim de garantir, sobretudo, a segurança da
população.

COLETA DE DADOS

Na etapa quantitativa da investigação, procederemos à coleta

sistemática das mensagens oficiais – discursos públicos, conferências de

imprensa, press releases e publicações nas redes sociais digitais entre
outros – emitidas por meio dos gabinetes de comunicação do GPM, MAI e

ICNF no período abrangido pela investigação e publicadas nos

respectivos websites; redes sociais digitais institucionais e; redes sociais
digitais do Primeiro-Ministro. Na etapa qualitativa, está prevista a

realização de entrevistas semi-estruturadas com os então responsáveis

pelos gabinetes de comunicação dos referidos órgãos da administração

pública. O objetivo das entrevistas é identificar a intencionalidade

discursiva dos emissores e compreender como ocorreu o planejamento, o

gerenciamento e a avaliação da comunicação antes, durante e depois dos

incêndios florestais de 2017.

ANÁLISE DOS DADOS

Diante da previsibilidade da ocorrência de incêndios florestais no País e

dos seus potenciais riscos à integridade física e psicológica da população,

é pertinente que a investigação seja desenvolvida sob uma perspectiva

cíclica. O modelo apresenta cinco fases: Prevenção, Alerta, Socorro,

Recuperação e Avaliação.

A análise do objeto de pesquisa em comparação com as fases

apresentadas permitirá balizar se a ação comunicativa do governo esteve

mais relacionada com a dimensão pública ou com a dimensão estratégica

da comunicação.
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