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Mensagem do Diretor Nacional de Prevenção e Gestão de Riscos (ANEPC)

Nos últimos 12 anos tenho vindo a assumir funções de dirigente na Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) com a responsabilidade de coordenação das 
matérias relativas à gestão dos riscos (naturais, antrópicos ou mistos), com enfoque na 
perspetiva preventiva e de mitigação, incluindo a vertente ordenamento do território. 
Foi neste contexto que tive o grato prazer de me cruzar com o Professor Luciano Lourenço, 
de constatar o seu entusiamo e dedicação a estas matérias, que rotulamos da maior 
importância, uma vez que têm como fim maior a preservação da vida humana, dos seus bens 
e do ambiente, num planeta cada vez mais ameaçado e, por conseguinte, mais ameaçador.

A ANEPC assinou há alguns anos um protocolo com a Associação Portuguesa de 
Riscos, Prevenção e Segurança (RISCOS), e o Prof. Luciano Lourenço, na qualidade de 
Presidente da Direção, foi naturalmente o rosto desta Associação. Criou-se, assim, uma 
ligação mais forte entre as duas instituições, tendo a ANEPC beneficiado do acesso às 
publicações científicas e pedagógicas que passamos a receber regularmente, nas quais se 
inclui a Territorium - Revista Internacional de Riscos, e onde se constata a sua rica 
atividade e extensão das obras publicadas, as quais constituem uma fonte inestimável de 
conhecimento e uma enorme mais-valia para o apoio à atividade da proteção civil.

Quero ainda realçar a participação ativa e determinante na organização e realização de 
conferências e congressos internacionais na área dos riscos, e para os quais o Prof. Luciano 
Lourenço tem tido a atenção constante e a amabilidade de convidar a ANEPC a participar 
ativamente, incentivando-nos sempre para apresentar trabalhos e intervir em diferentes 
matérias. Por outo lado, fomentou a participação da ANEPC em diversos projetos de 
investigação, ou em apoio a esses projetos, enquanto entidade potencialmente beneficiadora 
dos resultados a alcançar, evidenciando a sua faceta de académico, de investigador, mas 
reconhecendo a importância das parcerias, da cooperação institucional, e da partilha de 
conhecimento entre pessoas e instituições para promover o avanço da ciência.

Estou muito grato ao Prof. Luciano Lourenço, considerando-o uma fonte de 
inspiração, pelo seu dinamismo, para todos os que sabem que o caminho é longo, mas não 
desistem, e pela cordialidade e capacidade de criar e manter relacionamentos que 
conseguem ultrapassar a dimensão profissional e se tornam também pessoais.

São, sem dúvida, estas enormes qualidades como ser humano, que me levam a desejar 
que se mantenha ao serviço da ciência, e deste modo, das pessoas, de todos nós, na expectativa 
de que possamos continuar a contar com a sua colaboração, nesta nova fase da sua vida.
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