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“É nos dias que se seguem a uma grande

catástrofe, quando todos ainda se sentem

pungir pelo remorso de não ter prevenido, e

pela dor das desgraças por ela causadas, que

com a pena molhada das lágrimas das vítimas

se escrevem as leis destinadas a prever e a

remediar futuras catástrofes de igual

natureza.” José Carlos Barreiros (1870)
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Incêndio urbano vs. florestal: viés cognitivo e representacional 
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Foto: LUSA (2012)

A história dos incêndios em Portugal confunde-se bastante com a história dos incêndios 

florestais (esperados todos os anos) e tem reminiscências de alguns incêndios urbanos 

inesperados (out of the blue) de maior magnitude



Numa lógica de formação para a cidadania a primeira
desconstrução da representação coletiva sobre o incêndio em
Portugal pode passar por divulgar que o incêndio urbano é
também um risco real em Portugal e que é imperativo preveni-lo.
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Verão   |   Inverno

Sós      |   Acompanhados

Novos  |   Velhos

Ricos   |   Pobres

Foto: A. Batista Coelho (2005)

O papel do conhecimento é 

insubstituível na formação 

de uma nova consciência 

cívica orientada para a 

prevenção primária dos 

incêndios



A relação entre incêndios urbanos e florestais (quinquénio 2011-2015)

A diferença entre o volume de ocorrências
(valores médios no quinquénio)

FLORESTAIS

17721 OCORRÊNCIAS /ano

URBANOS

6934 OCORRÊNCIAS /ano

A diferença da imprevisibilidade 
(suportada pelo coeficiente de variação)
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Ratio (Florestais/urbanos) = 2,5

Fonte: ANPC (2016) para incêndios urbanos; ICNF (2017) para incêndios florestais. Cálculos feitos pelos autores.
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Nota: não se consideram os incêndios em ‘equipamentos escolares’, ‘hospitalares’ e em ‘outros edifícios’ (categoria residual) 



A relação entre incêndios urbanos e florestais (quinquénio 2011-2015)

A diferença na localização (unidade de análise = município)
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Nota: não se consideram os incêndios em ‘equipamentos escolares’, ‘hospitalares’ e em ‘outros 
edifícios’ (categoria residual) 
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A relação entre incêndios urbanos e florestais (quinquénio 2011-2015)

A diferença de volume (unidade de análise = ano)

Fonte: ANPC (2016) para incêndios urbanos; ICNF (2017) para incêndios florestais. Cálculos feitos pelos autores.

Nota: não se consideram os incêndios em ‘equipamentos escolares’, ‘hospitalares’ e em ‘outros edifícios’ (categoria residual) 
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A relação entre incêndios urbanos e florestais (quinquénio 2011-2015)
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Fonte: ANPC (2016) para incêndios urbanos; ICNF (2017) para incêndios florestais. Cálculos feitos pelos autores.

A diferença de calendário (unidade de análise = mês)

Nota: não se consideram os incêndios em ‘equipamentos escolares’, ‘hospitalares’ e em ‘outros edifícios’ (categoria residual) 
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Incêndio urbano vs. florestal: viés cognitivo e representacional 

INCÊNDIO URBANO vs. 
INCÊNDIO FLORESTAL

Calendário

Localização

VolumeEtiologia

Variabilidade 
associada ao 

calendário

FATORES DIFERENCIADORES



Na sequência do trabalho estatístico descritivo realizado e na revisão de literatura, postulamos que existe em
Portugal uma subestimação cognitiva do risco de incêndio em meio urbano, que resulta de uma vulnerabilidade que
vai muito além da exposição física ao risco de incêndio. Remete para condições de desvantagem social, para défices
de recursos, de capacidade de resposta e de poder social dos indivíduos para enfrentar esse mesmo risco, não sendo
suficiente a existência de um sistema de regras sociais formais (regulamentação) para debelar tal vulnerabilidade
social (Delta, 2011). Conceptualmente:

A fase imediatamente seguinte deste estudo consiste na construção de um dispositivo 

metodológico que viabilize a obtenção da prova empírica (inquérito sociológico e análise 

documental) sobre a vulnerabilidade social diante do risco de incêndio urbano.
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Incêndio é um desastre natural, i.e., da natureza, um 
azar que não se controla totalmente e que é 

parcialmente  independente da nossa vontade e ação

Sensibilidade  para uma adaptação preventiva fica 
comprometida e capacidade de resposta diminui

Esta maneira de pensar e os consequentes modos de agir (afinal, o que define uma 
cultura) deixa pouca margem de manobra para uma ação efetivamente preventiva e 

que assume a ação humana como a chave da ignição do incêndio (na esmagadora 
maioria das situações estudadas )

Enviesamento resultante da forte influência de um sistema social ainda 
muito marcado por traços de ruralidade que associa o incêndio florestal a 
forças que não controlamos, nomeadamente o clima

Os incidentes com fogo são imprevisíveis nas 
suas causas e consequências

A tecnologia e os regulamentos não fazem 
milagres porque o risco é incerteza e define-se 

por probabilidades 



INCÊNDIOS URBANOS 

EM PORTUGAL

Etiologia e memória descritiva

(Suporte de dados: ANPC – ficheiro de dados)

Na presente análise optou-se por não considerar as categorias de 
incêndios urbanos em ‘equipamentos escolares’, ‘hospitalares’ e em 
‘outros edifícios’ (categoria residual) por dois motivos: 
• Não serem edifícios prioritariamente importantes no quadro do 

projeto MetaBuild, do LNEC;
• Serem as categorias que apresentam valores mais baixos de 

ocorrências;
• A etiologia dessas ocorrências poder ser muito distinta da que 

respeita ao incêndio em habitação ou edifício comercial/serviços.



Incêndios urbanos: pertinência do estudo

• Escassez de estudos em Portugal

• Carência de dados e com qualidade 

• Importância do objeto de estudo

• Ótica da prevenção e mitigação
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(Exposição à) possibilidade de perda, 

dano ou outra circunstância adversa

ou indesejada, de acordo com o 

melhor conhecimento disponível

risco = probabilidade x perdas

Abordagem estatística-probabilística

Os principais problemas abordados 

são o entrelaçamento da cultura e a 

perceção individual e as respostas ao 

risco, e a forma como esses fatores 

mudam ou se desenvolvem ao longo 

do tempo.

Controvérsia perito-leigo; 

abordagem sociocultural; 

sociedade do risco e 

modernização reflexiva; 

governamentalidade

Abordagens sociológicas

Incêndios urbanos em Portugal: que abordagem?



Incêndios urbanos em Portugal: problemas de informação
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Reproduzindo um diferencial expressivo entre a literatura científica e técnica no que respeita aos
incêndios urbanos e florestais (com clara vantagem para os últimos), em termos de dados
estatísticos a situação é, aparentemente, idêntica.

O registo das ocorrências apresenta um nível de incompletude (dos parâmetros que constam do
Módulo de Gestão de Ocorrências [PCGO] da ANPC) que exige demorada apreciação. As
dificuldades situam-se, por exemplo, na georreferenciação das ocorrências a partir da morada
indicada (por falta de elementos de referência).

Mas a dificuldade maior reside na inexistência, ou pelo menos no acesso livre e facilitado, à meta-
informação dos dados.

Há, por conseguinte, uma descontinuidade bloqueadora entre o que se pensa poder analisar e o
que efetivamente se consegue (dentro de um orçamento-tempo definido).

DADOS

incompletude

indisciplina do 
registo

COMPROMETIMENTO 
DOS OBJETIVOS DO 

TRABALHO DE 
ANÁLISE

ENVIESAMENTOS 
DESNECESSÁRIOS EM 

TERMOS DE 
COMPREENSÃO DO 

FENÓMENO

ausência de meta-

informação facilmente 

consultável e auditável



Metodologia

• Recolha dos dados disponibilizados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil 

(ANPC) e respetiva inserção em ficheiros de dados alfanuméricos;

• Transição dos dados para o Sistema de Informação Geográfica (SIG), produção 

cartográfica;

• Análise estatística: dados sociodemográficos, económicos e habitacionais

 Processos de análise: Estática 

Dinâmica
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Causas associadas ao 

incêndio urbano
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Fonte: adaptado de Fonte: Kobes, M., & BBE, M. (2009). 
Consumer fire safety: European statistics and
potential fire safety measures. Netherlands Institute 
for Fire Service and Disaster Management. Pág. 14-
35. Disponível em: 
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/09-06-
24_rapport_consumer_fire_safety_pdf1.pdf

Ação
Humana

Direta

Fumar Recorrente

Cozinhar Recorrente

Fogo intencional Recorrente

Utilização de velas Pouco frequente

Descuido Recorrente

Brincar com  fogo Pouco frequente

Indireta

Fuga de gás Pouco frequente

Curto circuito Pouco frequente

Avarias em equipamentos elétricos Pouco frequente

Avarias em equipamentos ou
instalações para aquecimento

Pouco frequente

Ação Frequência 



Etiologia
De acordo com a escassa literatura existente, a ação humana é esmagadoramente responsável
pelas ocorrências em meio urbano, sendo raros os eventos meteorológicos que desencadeiam
ocorrências desta natureza no espaço construído. Esta é uma diferença relevante na análise
comparativa entre incêndio urbano e incêndio florestal, tornando o primeiro um acontecimento
totalmente dependente da ação humana, quer nas suas causas, e por consequência, nos
processos de prevenção para o seu evitamento.

A ação humana indireta correspondente a eventuais falhas nos sistemas técnicos instalados
(erros de fabrico, de instalação, ou mesmo erros de conceção e/ou prescrição para o contexto em
que esses sistemas técnicos estão instalados) não é muito relevante (contribui pouco para explicar
a causa dos incêndios urbanos, nomeadamente habitacionais).

A ação humana direta correspondente aos comportamentos humanos individuais ou grupais,
sobretudo por negligência, mas eventualmente também (nalguns casos) intencional, é
esmagadoramente responsável pelo incêndio urbano.

ESTE É O ESPAÇO PRIVILEGIADO PARA A SENSIBILIZAÇÃO PÚBLICA E PARA A PREVENÇÃO
ANTECIPATÓRIA (MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS) DO INCÊNDIO.
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Volume de ocorrências, por tipologia do edificado
(valores médios anuais do quinquénio 2011-2015)

5502; 79%

767; 11%
74; 1%

386; 6%
39; 1%

166; 2%
Habitacionais

Industriais

Serviços

Hotelaria

Estacionamentos

Comerciais

INCÊNDIOS URBANOS EM PORTUGAL - VOLUME

Fonte: ANPC (2016)
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2011 2012 2013 2014 2015

107 105

88

68

101

Nº Total de vítimas (bombeiros) entre 2011 a 
2015

58
41

1 1

Número de vítimas (bombeiros) por 
tipologia de edifícios em 2015

Habitacionais Industriais

Hotelaria Comerciais

Serviços Estacionamento

INCÊNDIOS URBANOS EM PORTUGAL - VITIMAÇÃO

Vitimação (bombeiros)

Fonte: ANPC (2016)
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INCÊNDIOS URBANOS EM PORTUGAL - VITIMAÇÃO

Vitimação (civis)

Análise aguarda clarificação do conceito de vítima (por ausência de metadados)
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INCÊNDIOS URBANOS EM PORTUGAL - VITIMAÇÃO



Relação entre variáveis 

(matriz de correlações) 
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Taxa de 

prevalência 

dos 

incêndios 

(em 

habitação)_

média 

quinquenal

Taxa de 

prevalência 

dos 

incêndios 

(não 

residenciais)

_média 

quinquenal

Ocorrência de 

incêndios média 

quinquenal     

(2011-2015)

Índice de 

envelhecimento 

populacional 2013

Índice de 

envelhecimen

to dos 

edifícios em 

2011

Proporção 

de poder 

de compra 

(% - no 

total do 

País)

Proporção 

de 

profissionais 

socialmente 

mais 

valorizados 

(%)

Idade média 

dos edifícios 

(Ano)

Proporção de 

edifícios com 

necessidade 

de grandes 

reparações 

ou muito 

degradados 

(%)

Índice de 

concentração 

urbana (em 

aglomerados com 

10 mil e mais 

habitantes)

Taxa de 

prevalência 

dos 

incêndios 

(totais)_ 

média 

quinquenal

0,972 0,724 0,651 -0,357 -0,097 0,497 0,524 -0,219 -0,219 0,602



Distribuição das ocorrências
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Medidas de sensibilização podem ser generalizadas mas não devem escamotear as diferenças 

em termos de prevalência
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Há, claramente, um esforço maior a fazer nas áreas do país com maior concentração urbana
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RECOMENDAÇÕES

Medidas de 
segurança passiva

Campanhas de 
sensibilização 

sobre o risco de 
incêndio urbano, 
em especial no 

inverno

Medidas de 
autoproteção



Sensibilização das comunidades

O risco de incêndio urbano é um questão de grande importância e merece grande atenção de 
modo a atuar na ótica da prevenção e da mitigação. Assim a segurança contra incêndio em 
edifícios é uma matéria que diz respeito não apenas às entidades competentes bem como a 
todos os cidadãos, tomados individual e coletivamente. 

Assim, uma sociedade mais consciente dos riscos de incêndios em edifícios e melhor preparada 
para agir em caso de emergência fará com que o risco seja menor e por sua vez menores serão 
os danos materiais e de vida causados.
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Tendo em vista a salvaguarda da vida humana, dos bens, do ambiente e do património 
histórico e cultural torna-se necessário:

• Envolvimento das comunidades em matérias sobre o risco de incêndio urbano: 
população mais informada, consciente e mais ativa no que concerne a prevenção e 
autoproteção;

• Elaboração de planos de prevenção/sensibilização de acordo com as características do 
território;

• Sistemas de alerta e de aviso mais célere e expedita que garantam níveis de prontidão;
• Garantir a segurança dos edifícios  e monitorização de riscos associados;.


