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Introdução

Resultados

O incêndio do Chiado foi um marco simbólico que mudou o
paradigma dos Bombeiros e das medidas de proteção contra

Os edifícios eram de construção antiga, de estrutura
metálica com paredes de alvenaria e pavimentos em madeira,4

incêndios em edifícios.
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No incêndio estiveram 1680 bombeiros e 275 veículos e chegou
2

a ter 6 frentes. Resultou: 73 feridos

1,3

e 2 mortos oficiais.

3

o que se revelou ser muito favorável à rápida propagação do
incêndio.3 Tendo ardido uma área de sensivelmente 8 estádios
de futebol.2

Objetivos
Compreender o desenvolvimento e dificuldades do

As temperaturas elevadas que chegaram aos 1700 graus,5

incêndio do Chiado.

a dimensão do incêndio e a sua rápida progressão

Área de Estudo

impediam a aproximação dos Bombeiros.

Artigo de investigação histórica no âmbito da
segurança e riscos.

Metodologia

2000 pessoas perderam o seu emprego, 40 empresas e 18
1

edifícios ficaram destruídos.

Utilizada uma abordagem qualitativa descritiva através da

Discussão

análise de documentos, documentários e artigos.
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Até ao incêndio pouco ou nada tinha sido feito nas
medidas de autoproteção.6
No Chiado havia uma elevada desertificação e a ausência
7

de medidas de alarme, havia muita carga térmica e cerca
de 2000 garrafas de gás. 3
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Não havia um plano de intervenção para catástrofes.
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Havia necessidade de formação, organização e segurança
no combate, tal como, equipamento de proteção individual
adequado. Foi criada legislação de segurança em matéria
de incêndios em edifícios, dada importância às medidas
coletivas de autoproteção.9

Conclusão
O Incêndio do Chiado veio trazer a público, fragilidades na
segurança contra incêndio e criar um novo paradigma.

