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Mensagem do Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP)
A jubilação de um académico é para a Universidade e para a comunidade um marco
importante em que se torna imperativo fazer um balanço e evidenciar as mais valias que a
carreira do visado teve no meio científico e, também, nos seus discentes.
Falar do Professor Luciano Lourenço precisamente neste momento é um enorme
desafio. Em primeiro lugar, porque implica pesquisar profundamente as variadíssimas
áreas do saber onde o Professor se empenhou. Em segundo lugar, porque envolve a
enorme profundidade que impôs a todas as tarefas, fora e dentro da Universidade, em que
se envolveu.
Para o universo dos bombeiros portugueses o Professor constituiu uma enorme mais
valia que teve, entre outros, o mérito de transformar o paradigma da sua formação
guindando-a a níveis de diversidade e qualidade nunca alcançados.
O Professor Luciano Lourenço foi o primeiro pilar da Escola Nacional de Bombeiros
(ENB), de que foi o seu primeiro Presidente. Teve o mérito de aplicar ali os seus
inúmeros conhecimentos e experiência no âmbito da gestão académica de uma
infraestrutura pioneira naquele domínio e sintetizadora de um conjunto de outros
saberes já existentes, mas que careciam de enquadramento e formatação adequada
técnica e pedagógica.
Nessa perspetiva, o Professor Luciano Lourenço entendeu e materializou bem o projeto que a Liga dos Bombeiros Portugueses há muito acalentava para um estabelecimento
de formação do universo dos bombeiros que permitisse, por um lado, salvaguardar e
valorizar a formação prestada nos quartéis, e por outro lado, chamar fisicamente à ENB a
formação em determinados níveis de especialização e enquadramento em grupo.
Sabemos também que, por razões que agora não vêm ao caso, a ENB viu-se na
necessidade de lutar contra ventos e marés que procuraram em diferentes momentos
atentar contra ela e contra o projeto pioneiro e inovador que colocava os bombeiros
portugueses a par dos seus congéneres de outros países. Constituiu de fato um enorme
salto quantitativo e qualitativo na formação dos bombeiros a que o Professor Luciano
Lourenço soube dar corpo, criar as necessárias raízes e a devida projeção.
Os bombeiros são devedores ao Professor do seu empenho e coragem por lutar pelo
projeto da ENB e pela concretização de um sonho de muitas décadas.
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Nesta mensagem, que endereço na qualidade de Presidente da Liga dos Bombeiros
Portugueses, por ocasião da jubilação do Professor Luciano Lourenço não posso deixar de
saudar também a obra publicada por este e a sua participação em inúmeros projetos de
investigação nacionais e internacionais.
Por fim, não podemos também deixar de saudar o Professor pelo valioso trabalho
desenvolvido na Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança (RISCOS) e o
contributo formativo que, por essa via, proporcionou aos bombeiros portugueses.

Fot. 1 - Assinatura do protocolo de colaboração entre a LBP e a RISCOS, que decorreu na sede
da LBP no dia 2 de agosto de 2016.
Jaime Carlos Marta Soares
Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses
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