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Luciano Lourenço na Sessão de Abertura do X Encontro Nacional de Riscos e II Jornadas
Técnicas da Federação dos Bombeiros do Distrito de Viseu, a 28 de maio de 2016.
Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.
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Caricatura de Luciano Lourenço, da autoria de Zé Oliveira, em 2009.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço com sua família, no centro de Santa Cruz,
Ilha da Graciosa (Açores), 1992.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Testemunho de
um Serrano

[…] Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes […]
Branquinho da Fonseca
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3,
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.
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Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)
Magnífico Reitor
Senhoras e Senhores Vice-Reitores
Prezados colegas
Caros estudantes

Senhores Funcionários
Estimados familiares e amigos
Minhas senhoras e meus senhores

A tradição académica, que tenho o gosto de honrar, impõe que nesta circunstância
lhes dirija algumas breves palavras, não só porque tal nos foi expressamente solicitado,
mas também porque não me saberei alongar, pois, sendo natural das serras de xisto, que
bem ou mal estudei e para onde me retiro, sempre que tenho oportunidade para tal, e se,
como dizem os geógrafos, “o homem modifica o meio” e “o meio condiciona os homens”,
certamente eu terei ficado indelevelmente marcado pelas paisagens serranas, pelo que,
talvez por isso, seja “homem de poucas falas”, provavelmente porque no erudito dizer de
Goethe: Os montes são mestres mudos e fazem discípulos calados.
Posto isto, as minhas primeiras palavras, são de saudação e cumprimento a todos
aqueles que nos honraram com a sua presença nesta cerimónia.
As seguintes, serão de agradecimento a todos quantos, de alguma forma, contribuíram
para que este significativo momento da minha vida tivesse sido possível:
• A Deus, por me ter permitido chegar até aqui. Com efeito, como diz a sabedoria
popular: “O homem põe e Deus dispõe”;
• Aos meus pais, aqui presentes em espírito, pelos muitos sacrifícios que fizeram
para que eu pudesse estudar. Sem esse seu esforço, não estaria hoje aqui, pelo que
não posso deixar de invocar a sua memória e recordando-os, agradeço também às
gentes humildes e hospitaleiras das serras da Cordilheira Central pela forma
•

•

•

cordial como sempre me receberam e ainda continuam a acarinhar-me. Bem-haja!
À minha esposa e ao meu filho, a quem roubei muitas horas de franco e terno
convívio familiar, estar-lhes-ei eternamente grato pelo seu incondicional apoio às
minhas atividades académicas;
À minha irmã mais velha, a quem devo ter retomado os estudos, na ponta final do
serviço militar obrigatório e, depois, o seu posterior apoio, que se revelou
fundamental para a conclusão do ensino secundário e para a entrada na
Universidade, apoio que nunca esquecerei;
A todos os meus familiares e amigos, que sempre me incentivaram e, muito em especial,
àqueles que hoje se encontram aqui presentes, deixo o meu sentido muito obrigado.
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O meu agradecimento é também extensivo aos:
•

Caros colegas que me apoiaram ao longo de todos estes anos, pois sem a sua
prestimosa ajuda não poderia ter chegado até aqui;

•

Aos senhores funcionários, colaboradores sempre muito dedicados, que me
acompanharam e incentivaram durante esta caminhada;

•

Aos estudantes, que ao longo de quase quarenta anos, me ajudaram a crescer e
a atualizar, em especial aos jovens investigadores que, sucessivamente, e com
muita dedicação, me foram acompanhando ao longo da carreira;

•

A todos os presentes, muito agradeço o vosso apoio e a vossa presença!

Concluo com um excerto da poesia de Branquinho da Fonseca, que reza assim:
[…]
Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes
Sou de onde as árvores falam
A língua que eu conheço
Onde de mim sei tudo
E do resto me esqueço
Lá, tenho olhar de estrelas a luzir
E tenho voz de guardador de rebanhos,
Passos de quem só desce para subir,
Mãos sem perdas nem ganhos.
[…]
Branquinho da Fonseca
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3,
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.
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Os pais de Luciano Lourenço, Cristiano Lourenço e Aurora de Jesus Fernandes, em 1945.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço,2021.

Luciano Lourenço,
em criança, 1954.
Fotografia cedida por Maria da
Graça Lourenço, 2021.
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O jovem escuteiro, 1967.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

No cumprimento do Serviço Militar, 1972.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Enquanto estudante, participando em viagens de estudo, de 1976 a 1979.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Momentos de convívio, num jantar de curso, 1978.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Na preparação da tese de Doutoramento, 1986.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

A aguardar pelos resultados das
provas de Doutoramento,
realizadas a 23/01/1997.
Fotografia cedida por
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Imposição de Insígnias,
a 12/07/2003.
Fotografia cedida por Maria da
Graça Lourenço, 2021.

Grupo da Imposição de Insígnias, a 12/07/2003.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Tomada de posse como Professor
Catedrático, a 24/04/2018.
Fotografias cedidas por Fátima Velez
de Castro, 2021.
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Prefácio
No decurso da sua longa e ativa carreira académica, o Professor Luciano Lourenço
desenvolveu uma intensa atividade de interação e cooperação com instituições, grupos de
investigação, profissionais de diversas áreas de atividade e do conhecimento, em estreita
associação à sua atividade científica e docente, mas também consequência do seu caráter
beirão e da sua personalidade carateristicamente interventiva e socializadora.
Não é, por isso, de estranhar que a este convite de homenagem ao Professor Luciano
Lourenço se tenha associado tão elevado número de colegas, de várias áreas científicas, que
com ele colaboraram ao longo de várias décadas, bem como as diversas instituições com as
quais se relacionou, quer assumindo cargos de gestão, quer estabelecendo relações de
trabalho, e que quiseram deixar o testemunho de profissionalismo e cooperação desenvolvido.
Com efeito, a presente obra, constituída por dois volumes, para além de diversas
mensagens congratulatórias de instituições e pessoas com quem o Professor Luciano
Lourenço estabeleceu algum tipo de colaboração, reúne um vasto conjunto de textos
versando temáticas intimamente relacionadas com as áreas nas quais desenvolveu uma
investigação e produção mais significativa.
Assim, esta obra integra 83 textos, elaborados por mais de 170 autores de 11
nacionalidades (Portugal, Brasil, Marrocos, Espanha, Itália, França, Equador, Canadá,
Chile, Colômbia e Estados Unidos da América) distribuídas por três continentes, oriundos
de diversas áreas científicas.
O primeiro volume, na sua primeira parte intitulada “A Geografia Física e os Riscos.
Interfaces entre as alterações da paisagem e a dinâmica ambiental”, integra 21 textos,
versando, na globalidade, um conjunto diversificado de temas no âmbito dos riscos, sob
uma perspetiva eminentemente geográfica, mais especificamente da Geografia Física ou
de áreas com íntima relação com esta.
Assim, os primeiros nove textos debruçam-se sobre a dinâmica fluvial ou litoral,
analisando essencialmente as questões relacionadas com os riscos que lhes estão
relacionados. O primeiro texto, da autoria de Diana Freire e José Antunes do Carmo,
analisa as cheias do rio Mondego, propondo soluções ambientalmente e economicamente
mais sustentáveis para o setor do açude-ponte de Coimbra. António Alves-da-Silva e
Pamela Matlack-Klein refletem sobre as variações recentes do nível do mar, e as relações
e consequências que aportam para o litoral, no que aos riscos diz respeito. Francisco
Costa apresenta a “A importância do arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente para
o estudo das cheias no rio Ave” ao longo do século XX, identificando, por exemplo, os
eventos climáticos e hidrológicos registados ao longo desse período na bacia hidrográfica
33
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do Ave e impactes nas infraestruturas hídricas. Tupac Petrillo apresenta um caso de
aplicação de estruturas em gabião como forma de recuperação pontual de sistemas
hidrológicos. Jorge Olcina reflete sobre a redução do risco de inundação no contexto do
ordenamento do território, analisando a evolução desta problemática em Espanha,
concretizando com alguns exemplos. Zeineddine Nouaceur aborda a problemática das
mudanças climáticas e o aumento das inundações em território mediterrâneo francês,
enquanto que Younes El Alami e colaboradores identificam e cartografam as zonas
inundáveis no Rife meridional, considerando a realidade dos riscos e perspetivas de
gestão na área em estudo. Por seu turno Wendson Medeiros analisa os riscos naturais na
zona costeira adjacente à foz do rio Apodi-Mossoró, no Nordeste do Brasil, com o
objetivo de apoiar a gestão municipal em matéria de riscos. Rui Fernandes, Alberto
Gomes e José Teixeira analisam a evolução da restinga do Cabedelo, na foz do rio
Douro, trazendo novos dados para uma análise topo-hidrográfica mais rigorosa. Ana
Monteiro e colaboradores abordam a problemática das alterações climáticas e das
recentes estratégias europeias direcionadas ao cumprimento das metas de neutralidade
climática. Alexander Dueñas, Danilo Corral e María Augusta Fernández Moreno
apresentam uma aplicação destinada ao cálculo do risco sísmico.
Segue-se um conjunto de textos direcionadas para as problemáticas de índole
geomorfológica. Salvador Almeida analisa a ocorrência de instabilidade geomorfológica
na Escarpa da Serra do Pilar, durante muito tempo ocupada por edificações clandestinas,
e a sua reabilitação e renaturalização, ocorrida nas últimas décadas. Carla Caroça faz uma
breve sistematização de riscos geológicos (onde inclui, por exemplo, os riscos
geomorfológicos). Paulo Lemos e Cláudia Costa analisam a erosão hídrica no concelho de
Idanha-a-Nova, identificando a ocorrência de processos de degradação dos solos. Bruno
Martins, Adélia Nunes e Ana Castro analisam os fatores de controlo da evolução de
ravinas e, num segundo texto, em colaboração com Cármen Ferreira, propõem medidas
de mitigação e controlo de ravinamento.
Inês Leitão e António Ferreira analisam o risco ambiental de poluição por
microplásticos. Isabel Lima, Carmen Martins e João Lima debruçam-se sobre os problemas
de escassez de água e regime hídrico na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Isabel Lima,
Romeu Jorge e João Lima avaliam a ocorrência de riscos na orizicultura com recurso a
deteção remota.
Jorge Oliveira-Costa explora diversos métodos de pesquisa em Geografia Física,
apoiando-se nas lições de experiência proporcionadas pelo Professor Luciano Lourenço.
Por fim, Ney Bruck e Greice Gomes propõem uma reflexão em torno da etimologia,
apoiando-se na obra do Professor Luciano Lourenço.
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A segunda parte do primeiro volume aborda os desafios de uma sociedade em
mudança, tendo em conta temas de Geografia Humana, Turismo e Educação, em estreita
relação com as ciências cindínicas.
João Luís J. Fernandes, José Lúcio, Filomena Marques, Fátima Velez de Castro e Ana
Maria Cortez Vaz propõem a análise do tema da “casa”, explorando a dimensão do
domocídio e dos sem-abrigo, tanto em termos concetuais como a partir de uma abordagem
geográfica na ótica dos riscos sociais. Miguel Padeiro e Maria Beatriz Marques tratam a
questão do envelhecimento e das crises associadas, propondo esta última autora uma
possibilidade de mitigação, a partir da atuação das bibliotecas móveis. Paulo Nuno Nossa,
Fernanda Cravidão e João Lima Sant’Anna Neto trazem trabalhos na área da saúde e dos
riscos, em abordagens atuais como é o caso da pandemia COVID19, das alterações
climáticas e da vulnerabilidade socioespacial. O tema da resiliência, da perceção analítica
dos riscos, da paisagem, da ecologia e da dimensão tecnológica das ciências cindínicas
é-nos dada a conhecer por autores como Yvette Veyret, Kátia Regina Góes Souza, Yolanda
Hernández Peña, Antonio Carlos Vitte Hudson Rodrigues Lima, Vicente de Paulo da
Silva, Orlando Simões e Isabel Dinis. Estes investigadores discutem investigação realizada
que ajuda a pensar os riscos antrópicos a partir de um panóptico social que parte da
relação complexa e ambígua entre o ser humano e a natureza.
Numa outra parte, Eliana Marta Barbosa de Morais, Patrícia de Araújo Romão, Laura
Soares, Elsa Pacheco, Carla Juscélia de Oliveira Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira
apresentam textos que dão destaque à educação para os riscos, assim como Anabella Vaz
e Anabela Estudante introduzem a relação disciplinar entre a Geografia e a
Fisico-Química para a compreensão dos fenómenos cindínicos.
A Geografia e o Turismo entrecruzam-se nesta segunda parte do volume um, com os
textos de Rui Jacinto, Paulo Carvalho, Luiz Alves, Ulisses de Andrade Lima, Francisca
Cardoso da Silva Lima, Norberto Santos, Rita de Cássia Martins de Sousa, Mônica
Arruda Zuff, Paula Remoaldo e Hélder Lopes, onde são abordados temas diversos que vão
desde a paisagem literária e cultural, à pesca e às comunidades tradicionais, à cultura do
vinho, até à perceção turística. Norma Valencio e Arthur Valencio refletem sobre a ética
científica colaborativa e o legado de um geógrafo, neste caso o homenageado desta obra.
A terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço,
reúne dezanove textos, de investigadores de norte a sul do país e de várias outras
nacionalidades, cujo interesse se foca na problemática dos incêndios florestais e na
preservação e sustentabilidade da floresta. Com efeito, praticamente desde o início da sua
carreira que Luciano Lourenço se interessou pela análise dos fatores desencadeantes e
consequências geográficas dos incêndios florestais, tendo-se assumido, como referem
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António Bento Gonçalves e António Vieira, logo no primeiro dos textos, como pioneiro
e grande impulsionador do estudo de incêndios florestais, o que permitiu colocar a
Geografia ao lado de outras ciências que desde cedo foram reconhecidas como
fundamentais no estudo desta temática. Neste texto, os autores percorrem e sistematizam
os principais trabalhos de investigação realizados nos últimos 35 anos, assim como o seu
percurso em cargos de administração pública, sempre em ligação direta com os incêndios
florestais.
Porque os incêndios florestais são fenómenos que ocorrem em praticamente todas as
latitudes, embora se assumam como um dos principais riscos em áreas de clima
mediterrâneo, onde se integra o território nacional, em cuja recorrência, severidade e
impactes têm vindo a aumentar, tem-se verificado uma crescente necessidade de os
estudar numa perspetiva holística e multidisciplinar, patente na diversidade de abordagens
presentes nos textos reunidos. Assim, Fantina Tedim, Vittorio Leone, Ângela Silva e
Fernando Correia apresentam uma reflexão sobre a influência da comunicação e da
preparação na redução do risco, a partir da análise dos incêndios extremos de 2017, em
Portugal, e 2018, na Grécia, ambos com consequência extramente gravosas. Por sua vez,
Fillipe Tamiozzo Pereira Torres estuda as relações entre ocorrências de incêndios florestais
e as alterações no uso e cobertura do solo, no Alto Minho, em Portugal, no intuito de
fornecer pistas para novas políticas de ordenamento do território. No texto “Is native
forest an alternative to prevent wildfires in the WUI in Central Portugal?”, de Aline Silva
de Oliveira, Joaquim Sande Silva, José Gaspar, Nuno R. G. Nunes Guiomar e Paulo M.
Fernandes, são apresentados cenários de simulação espacial do comportamento do fogo
para avaliar se a cobertura florestal de folhosas tem um efeito positivo na prevenção de
incêndios florestais. Os resultados sugerem que a presença de folhosas nativas é capaz de
reduzir a intensidade do fogo e a velocidade de propagação, em média, até 20 e 8 vezes.
O trabalho seguinte, de Sandra Oliveira, Rafaello Bergonse, Pedro Pinto Santos, Ana
Gonçalves, Raquel Melo e José Luís Zêzere faz a “Avaliação de Risco de Incêndio Rural à
escala local na região Centro de Portugal”, integrando três dimensões: perigosidade,
exposição e vulnerabilidade social, defendendo que as estratégias de redução de risco
devem ser ajustadas de acordo com a relevância de cada dimensão.
Sob o tema “Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária pós
incêndio florestal na Serra de Monchique”, Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e
Helena Maria Fernandez, mapeiam as áreas prioritárias de intervenção no intuito de
mitigar os processos de degradação do solo, subsequentes à passagem do fogo. De facto,
a investigação dos impactes dos incêndios florestais sobre os solos, sobretudo relacionados
com a ação de processos erosivos, em Portugal, temática abordado no texto apresentado
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por António Vieira e António Bento-Gonçalves, além de fazer uma breve análise do
contributo dos geógrafos portugueses para o estudo da erosão dos solos, na sequência de
incêndios florestais, destaca o trabalho desenvolvido pelo homenageado, neste livro, e
investigadores que com ele colaboraram no avanço da compreensão destes fenómenos,
suas consequências e identificação e avaliação de técnicas e estratégias para a sua mitigação.
Também interessados na avaliação dos impactes do fogo sobre o solo, Felícia Fonseca,
Diego Silva, Zulimar Hernández, Ana Caroline Royer, Tomás de Figueiredo apresentam um
texto sobre a “Dinâmica do armazenamento de carbono em áreas de matos de montanha:
efeito do fogo controlado” onde analisam a variação temporal do carbono, na sequência da
aplicação de um fogo controlado. Igualmente, preocupados com a degradação dos recursos
naturais, em particular do solo e da água, na região montanhosa do norte de Marrocos,
Hanifa El Motaki, Abdelhak El-fengour e Aissa El Bouzidi apresentam e discutem “Sessenta
anos de projetos de desenvolvimento e combate à degradação do meio ambiente e dos
recursos naturais em áreas áridas e semi-áridas das montanhas do Rife em Marrocos”.
De autores internacionais são, também, os três textos que se seguem. O primeiro
aborda os “Grandes incendios forestales en España y alteraciones de su regimen en las
últimas décadas” (Xavier Úbeda, Jorge Mataix-Solera, Marcos Francos e Joaquim
Farguell); o segundo apresenta uma revisão do contributo das imagens de satélite no apoio
à avaliação do impacte ambiental de incêndios florestais (Review of satellite based support
to forest fire environmental impact assessment: the example of Arischia (Italy) forest fire,
Giovanni Laneve e Valerio Pampanoni) e o terceiro analisa as “Adaptaciones de los
programas de prevención contra incendios forestales en Chile, ante un escenario cambio
climático” (Miguel Castillo Soto).
O último texto, com foco na problemática dos incêndios, tem como intuito avaliar a
perceção que a população do Sabugal tem sobre algumas medidas previstas no âmbito do
Programa de Transformação da Paisagem, o qual visa aumentar a resiliência de territórios
suscetíveis a incêndios florestais. É da autoria de Diogo Martinho, Diogo Antunes, Pedro
Saloio, Carlos Pinto e Adélia Nunes.
As florestas constituem, sem dúvida, um dos sistemas ecológicos mais importantes na
promoção de funções ecossistémicas e no fornecimento de serviços à sociedade. Três dos textos
que se seguem analisam o “Impacto de agentes de distúrbio nos serviços dos ecossistemas em
povoamentos de pinheiro bravo na Serra da Lousã” (Raúl Salas González e Beatriz Fidalgo),
avaliam a perceção da população relativamente aos serviços e riscos que a floresta do Município
da Mortágua apresenta (Lígia Mateus, Adélia Nunes, Albano Figueiredo e António Campar
de Almeida) e, por último, discutem-se os impactes das plantações de eucaliptos, na Península
Ibérica, sobre os recurso hídricos (Francisco Díaz-Fierros).
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O texto de Paulo Simões foca-se na importância do “Marketing Territorial na
Sustentabilidade Económica e Ambiental: o caso da Mata do Buçaco”, defendendo o
incontestável potencial que esta mata detém para responder a novas conceções da prática
turística decorrentes da alteração nos hábitos de consumo.
Esta terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço,
não podia encerrar da melhor forma, com o texto “A Biogeografia da cor”, da autoria de
Jorge Paiva, onde de forma primorosa nos transporta pela Geografia das cores dos seres
vivos presentes na natureza, à escala global.
A quarta e última parte desta obra debruça-se sobre a “Proteção Civil e Segurança
Comunitária. Caminhos a percorrer” e reúne 19 trabalhos.
Enquanto pilar inequívoco da Segurança Nacional, a relevância da Proteção Civil e da sua
organização multinível e plurissectorial é por demais evidente no quadro da sociedade de risco,
dominada, cada vez mais, por um potencial de ameaças contemporâneas imprevisíveis, e de
enorme complexidade e promotoras de um sentimento coletivo de insegurança e incerteza,
como é o caso, por exemplo, do surto pandémico global COVID 19.
É neste contexto de crescente complexidade e múltiplas variantes dos diferentes fenómenos
físicos e sociais, que cada vez mais se faz sentir não só, a imperiosa necessidade de maior
articulação dos agentes de proteção civil e demais entidades com o especial dever de colaboração,
mas também a evidência de qualificar e especializar os recursos humanos, sem esquecer o
imprescindível robustecimento e consolidação das práticas de investigação e desenvolvimento.
Nesta perspetiva, reconhecendo o Governo através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro, que “Portugal enfrenta um problema
estrutural de ordenamento do território, que o fenómeno das alterações climáticas vem
revelando constituir uma grave ameaça à segurança das populações e ao potencial de
desenvolvimento económico e social do país” e considerando ainda os trágicos acidentes de
julho e outubro/2017, iniciou-se uma reforma do modelo de proteção civil (que se deseja
efetiva e autentica), baseada em três grandes princípios:
• Aproximação entre prevenção e combate;
• Reforço da profissionalização e capacitação do sistema;
• E o princípio da especialização, através da progressiva segmentação de meios
vocacionados para a proteção das pessoas e bens – missão primeira da proteção civil – e
para a gestão dos fogos rurais, a qual exige uma intervenção altamente especializada.
Por outro lado, as Resoluções do Conselho de Ministros números 159/2017 e
160/2017 de 30 de outubro e sobretudo a Resolução n.º 176/2018 de 18 de dezembro
focalizaram-se no reforço do papel da formação “enquanto instrumento estratégico de
modernização e transformação de proteção civil, através do estabelecimento e organização de
áreas estratégicas de intervenção”.
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Posteriormente, a nova Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC)
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, especifica no artigo 10º que “compete á
ANEPC coordenar a rede nacional de formação e investigação em proteção civil”.
E muito recentemente, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2021,
de 22 de março de 2021, procede-se “à reforma do modelo de ensino e formação em proteção
civil” criando-se para esse efeito um grupo de trabalho que estude a “reformulação do
modelo de governança e de organização da Escola Nacional de Bombeiros e da oferta de ensino
e formação profissionais nas áreas dos bombeiros e da proteção civil, em articulação com a
oferta de ensino superior” através da criação de um consórcio de instituições de ensino
superior que desenvolvam atividade de formação ou investigação nas áreas relevantes para
a proteção civil.
Todo este afã legislativo reconhece que a dimensão técnica e cientifica é hoje um pilar
essencial do desenvolvimento das atividades de emergência e proteção civil, no sentido de:
• Aperfeiçoar as competências dos diferentes agentes do sistema nacional de proteção
civil potenciando a sua atuação autónoma e eficaz;
• Definir um planeamento estratégico e tático da intervenção em proteção civil e
criando uma plataforma comum de valores e uma razão de ser partilhada por todos
os agentes, no que toca à intervenção em situações de acidentes graves e catástrofes;
• Dar passos significativos para a criação de uma nova cultura de gestão em proteção
civil e, em particular, modelos de liderança e de coordenação adequados ao
funcionamento do sistema.
Nesta linha, os trabalhos académicos apresentados nesta última parte contribuem para
potenciar a dimensão científica e técnica do sistema, debruçando-se predominantemente,
quer sobre a concetualização, governação e redução dos riscos nos vários domínios da
segurança comunitária, quer sobre a gestão do “stress” e segurança ocupacional nos
agentes de proteção civil em especial do seu principal agente – os corpos de bombeiros.
Enfim, estes dois volumes, aqui sinteticamente descritos, refletem os grandes temas
que nortearam o seu trabalho de investigação, centrado na Geografia, nos Riscos e na
Proteção Civil.
É, pois, nossa expectativa que esta singela homenagem esteja à altura do homenageado,
sabendo, no entanto, que o Professor Luciano Lourenço é maior que a sua própria obra!
Adélia Nunes
António Amaro
António Vieira
Fátima Velez de Castro
Fernando Félix
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Resumo
O conceito de casa é amplo e indefinido. Com dimensões materiais e imateriais, a
casa estará ligada a valores positivos de conforto, segurança e identidade. Por essa
razão, a perda da casa é sempre uma forma de violência. Mas também existem ameaças
dentro desse espaço doméstico. A habitação poderá ser um lugar agressivo e inseguro.
Para além disso, pode ser um instrumento de imposição de poder. Construir ou
destruir casas poderá fazer parte de uma estratégia geopolítica para afirmação da
soberania sobre um território. Por tudo isto, atravessando todas estas questões, a
relação entre a casa e os riscos é múltipla, extensa e variada.
Palavras-chave: Casa, riscos, segurança, domocídio.

Abstract
The house and the risk - between insecurity, domocide and geopolitical
instrumentalization. The meaning of home is not a plain understandable concept.
Home is a positive material and non-material place where we find confort, safety and
self-identity. For this reason, loosing a home can always be an experience of violence.
However, threats may arise within that domestic space. Home can also be an aggressive
and unsafe geography. In addition, home is also a valuable instrument for achieving
political power. Building or destroying homes can be a geopolitical strategy for
asserting sovereignty over a territory. The connection between home and risks
intersects with all these issues.
Keywords: Home, risks. security. domicide.
* Texto de homenagem ao Professor-Doutor Luciano Lourenço, a quem o autor agradece o exemplo e a referência na
formação de múltiplas gerações de geógrafos e a quem deixa uma palavra de admiração e reconhecimento pessoal.
Numa nota mais específica, a abordagem que se segue vai ao encontro da partilha de momentos de trabalho de campo,
nos quais a casa, em múltiplos sentidos, tem sido um tema recorrente de conversas, em especial sobre os efeitos
sistémicos dos incêndios florestais na geografia humana
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Introdução
São muitas as abordagens da casa enquanto objeto e sujeito nas ciências cindínicas.
Este texto começará com uma reflexão sobre o sentido e os significados dos espaços onde
se habita, a sua importância nos quotidianos, na qualidade de vida, na segurança e nas
identidades individuais e coletivas. Feitas estas ponderações introdutórias, o trabalho fará
um percorrido temático sobre as diferentes condições nas quais a casa se cruza com os
riscos naturais, antrópicos ou na intersecção de ambos. Em muitas circunstâncias, a casa
enquanto tema de análise cindínica estará no domínio que Luciano Lourenço (2007)
refere como dos riscos mistos. Nesse sentido, o trabalho pretende pensar, sinalizar e
sistematizar a constelação de caminhos cruzados que apontam pistas para estudos mais
aprofundados e especializados da casa enquanto fator de vulnerabilidade geohumana.

Os múltiplos significados da casa: entre a materialidade e a imaterialidade
Como palavra, a casa é um termo comum e coloquial. Enquanto substância e
conteúdo, abre um universo de perguntas e indefinições. Como objeto, será um tema
interdisciplinar e uma experiência pessoal muito para além da materialidade de um
edifício (Gurney, 1997). Para Sixsmith (1986, p. 281), a casa é uma realidade triangular,
“[…] three modes of experience: the personal home; the social home; the physical home”.
Neste sentido mais emocional, a casa terá uma dimensão externa que se pode
completar em várias escalas geográficas – será aquele quarto, o edifício de residência, mas
também a rua ou o bairro, ou mesmo a cidade ou o Estado, para não irmos mais longe
nos diferentes lugares de pertença.
Esta é também a leitura de autores como Frémont (1980) e Moles e Rohmer (1972),
que assinalam o caráter difuso destas territorialidades, remetendo para um espaço
vivido que, ao longo do tempo, vai mudando e estendendo limites em diferentes escalas
geográficas, primeiro no interior de um território mais íntimo e doméstico, depois para
espacialidades mais distantes, cada uma constituindo, segundo Bailly, Scariati e Simões
(2009, p .35), uma “concha protectora”.
Esta ideia de casa é também intimista, será um lugar de memória e de identidade
(Bachelard, 2009), um espaço onde nos sentimos bem ou, como refere Alain de
Bottom (2006) um estado de espírito que complementa a materialidade do construído,
compensando a vulnerabilidade de cada um e conferindo significado e personalidade ao
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ser humano. Daí o sentido de posse e apropriação quando se enfatiza a casa ou, como se
lê ainda em Bailly, Scariati e Simões (2009, p. 113), a “minha casa”.
Enquanto experiência, a casa tem conotações positivas, está associada à família e à
comunidade, a uma permanência mais longa e à garantia de proteção perante um exterior
percebido como ameaçador. Daqui resulta a ideia de abrigo e de segurança ontológica
(Giddens, 2001) ou, para Craig Gurney (1997), um território de satisfação. Segundo
Pallasmaa (2017, p.18), a “[…] essência de um lar nos afasta das propriedades físicas da casa
e nos aproxima do território psíquico da mente”.
Também para Bush (1999, p. 163), a casa é importante pelos significados e por uma
relação especial entre espaço, objetos e pessoas, que torna os lugares diferentes: “While
I reject […] the idea that my house (or any other) has a personality, I have come to realise
that it does have a language of its own, one the includes not only the slight sounds, hums, and
vibrations of all electrical appliances that keep it going, but a host of other interior systems,
a network of social and cultural currents, those habits, beliefs, and values that also make it
function. And I realize, too, that it is be being attuned to all these systems that we might arrive
at some genuine understanding of what it is that gives power to the places we live”.
A casa será, nesta conjugação de fatores, uma filiação afetiva ou, segundo Yi-Fu Tuan
(1980), um território de topofilia, uma emoção duradoura que perdura com o tempo
e resiste aos impulsos da mobilidade. Assim o referem, mais uma vez, Bailly, Scariati e
Simões (2009, p .22), para quem “Cada pessoa tece laços com um ou vários lugares, com
os quais desenvolve relações empáticas. Assim é com o idoso que não quer abandonar a sua
habitação insalubre por outra mais moderna […]”.
Estas leituras expressam o caráter polissémico da casa, que envolve conceitos como
o habitar, o morar, ou mesmo o lar, o domicílio ou a residência. Deste leque variado
de expressões retiram-se outras vocações da casa, como a da cidadania, que implica o
vínculo individual a uma morada. A organização e eficácia dos Estados passa em muito
pelo vínculo de cada cidadão com um lugar onde este possa ser encontrado, sinalizado ou
contactado. A casa não tem que ser sempre a mesma. No entanto, cada efetivo de uma
população deve ter uma morada fixa. Em parte, o conflito entre as entidades estatais e
as territorialidades nómadas, menos passíveis de serem reguladas por entidades públicas
centralizadas, tem aqui a sua justificação.
Noutra vertente, a casa deve ser entendida como um lugar. No entanto, mais que uma área
fechada, é um território aberto de relações em múltiplas escalas geográficas. Como nos mostra
Doreen Massey (1991, p.28), “Instead […] of thinking of places as areas with boundaries around,
they can be imagined as articulated moments in networks of social relations and understandings […]”.
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Ainda que os conceitos de casa não sejam consensuais, habitar é um direito consagrado
e, em muitos regimes jurídicos e normativos, uma condição universal que se deve garantir.
Embora a realidade empírica não o confirme, o acesso a um espaço de acolhimento e
proteção faz parte de um conjunto estruturante de princípios assumidos em diferentes
escalas geográficas.

A casa como um direito. Breve referência a alguns textos legais
No seu artigo 12.º, a Declaração Universal dos Direitos do Homem refere que
“Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio
ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou
ataques toda a pessoa tem direito a protecção da lei”. Neste articulado, a casa é defendida
enquanto domicílio e garantia de proteção da vida privada e familiar.
Na Europa, o artigo 8.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos vai no mesmo
sentido: “1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his
correspondence; 2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this
right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in
the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the
prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of
the rights and freedoms of others”
Depreende-se daqui que, no ponto de vista europeu, a casa é um direito e que não
é reconhecido ao Estado o poder para, de modo indiscriminado e sem justificação legal,
atentar contra a privacidade, um dos mais elementares valores garantidos pelo ato de habitar.
Estes mesmos princípios podem ser encontrados no quadro legal de alguns países.
No caso inglês, o Bill of Rights também menciona a casa como um direito que deve
garantir a privacidade individual e familiar -“The right to respect for private and family
life, home and correspondence”.
Em Portugal, o artigo 65.º da Constituição da República, indica que “Todos têm
direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de
higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar”.
No caso português, para além de se juntar a casa à ideia de uma habitação com
condições materiais que garantam o conforto e a qualidade de vida, a Lei Fundamental
refere os valores da privacidade e da família. Enquanto valor inalienável da cidadania, a
Constituição impõe ao Estado um conjunto de obrigações de forma a assegurar o direito
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à casa e ao habitar. Este texto legal ainda reflete os problemas estruturais de Portugal
no após 25 de abril de 1974, em particular nas desigualdades de acessso a uma casa
digna. Apesar disso, a obrigatoriedade de envolvimento do Estado no tema da habitação
é revelador da importância deste direito hoje reconhecido como universal.
Este princípio é seguido por outros países, como é o caso de Espanha. No artigo 47.º
da sua Constituição, lê-se que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán
las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general para impedir la especulación […]”. Também aqui se consaga o
direito a uma habitação de qualidade, envolvendo o Estado na garantia desse pressuposto.
O exemplo dos dois países ibéricos são paradigmáticos na forma como traçam uma
ligação direta entre o direito a uma casa digna e a presença de um Estado que regula e
promove as condições para garantir essa habitação de qualidade. Regressaremos a este facto
mais adiante, quando se discutir a supressão destes direitos em diferentes lugares do mundo.

A casa- uma relação múltipla com os riscos e as ciências cindínicas
O conceito de casa é impreciso, envolve diferentes dimensões e escalas geográficas.
Contudo, nessa diversidade de perceções, é comum a ideia de conforto e proteção. Trata-se
de um imaginário de confiança e familiaridade que atravessa várias conceções, algumas
mais materialistas, outras mais existencialistas.
A filiação da casa a uma zona de conforto, confiança e segurança acaba por induzir o
seu efeito contrário. A degradação ou a perda da habitação atenta contra a qualidade de
vida, a segurança e a identidade individual ou coletiva. É nesta sequência que, também
num registo poroso, indefinido e indeterminado, se encontram expressões que remetem
para esta ausência de casa.
Assim ocorre com o sem abrigo e o seu correspondente anglossaxónico - ‘homeless’, mas
também com outras condições que revelam afastamento relativamente à área demarcada
de bem-estar assegurada pela casa. Na lista encontramos termos como refugiado,
apátrida, exilado ou ostracizado, todos de algum modo marcados por privações materiais
e sentimentos emocionais de perda, aqui expressos por palavras como a saudade ou a sua
versão anglossaxónica ‘homesickness’ (composta, mais uma vez, pela expressão ‘home’).
Perder a casa é, por isso, um risco primordial. O respeito pelo acesso à casa pode
depender do vínculo legal entre o residente e esse espaço de habitação, questão sobre a
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qual não existe uma norma comum. A este respeito, são muitas as assimetrias. Na União
Europeia, em 2018, a maior parte da população, cerca de 70%, vive em casa própria,
um valor médio que oscila entre os 51,4 % na Alemanha, os 75% em Portugal e os 96,4
% na Roménia (Eurostat, 2021). Contudo, estes vínculos legais podem não garantir o
direito inalienável ao usufruto da habitação. No continente europeu e noutras economias
liberais e de mercado, esta casa está muitas vezes comprometida com hipotecas bancárias
que não se conseguem garantir em caso de desaceleração económica. Também no ano de
2018, 25% da população da Europa dos 27 residia em propriedades hipotecadas a uma
instituição financeira (Eurostat, 2021).
Na recente crise de 2008, a insustentabilidade das dívidas impostas pela aquisição
da casa fez aumentar o número de sem abrigo em países como os EUA, território no
qual proliferaram, na época, as tent cities, aglomerados de tendas que acolheram grupos
humanos vulneráveis. Estes lugares improvisados de habitação precária distribuiram-se
pelos insterstícios dos espaços urbanos e das vias de comunicação.
A perda de casa na sequência de ciclos económicos depressivos é um risco também
conhecido na Europa e em Portugal, sobretudo nas áreas mais urbanizadas. Como referem
Teresa Sá Marques e Fátima Loureiro de Matos (2016, p.191), “[…] as cidades e as áreas
urbanas estão confrontadas com um conjunto de desafios sociais, económicos e territoriais, fruto
da diminuição do emprego, da dinâmica económica, do aumento da pobreza, dos riscos sociais
e das injustiças espaciais”.
A relação entre a casa e os riscos passa por valores como a segurança e a proteção
relativamente às incertezas vindas de fora. O levantamento de muros materiais e digitais,
assim como a construção de condomínios privados e fechados, têm sido uma tendência à
escala global, aumentando a distância asséptica entre o conforto de um interior ordenado
e as ameaças oriundas de um exterior percebido como inseguro e caótico.
Estes simbolismos são transversais a escalas, envolvimentos, espaços e tempos
diferenciados. Apenas a título de exemplo, nas montanhas dos Emirados Árabes Unidos,
a tribo Al-Shehhi procurou manter o grupo unido e protegido das ameaças externas.
Os rituais sonoros de aviso que, historicamente, pretendiam concentrar a comunidade e
alertar para a chegada de intrusos, fazem parte desse sentimento de unidade e desconfiança
perante o mundo exógeno (Tsukerman, 2019).
Com efeito, a ontologia da casa atravessa escalas geográficas e contextos espaçotemporais. Sobretudo em áreas urbanas, as desigualdades sociais, a difusão do medo
e o empolamento das teses securitárias têm-se materializado nestas espacialidades
fragmentadas (Cunha, 2019).
370

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1

Neste ponto de vista, uma cerca proeminente, um muro elevado ou uma inscrição
que sinaliza e exterioriza a presença de um qualquer dispositivo eletrónico de proteção,
manifestam um poder que pretende afastar o visitante indesejado e, ao mesmo tempo,
unir o grupo (ou a ‘comunidade’) interna, protegendo os mais vulneráveis, como os idosos
ou as crianças (Shamsuddin, Zaini & Sulaiman, 2014).
Na atual sociedade urbana, com frequência as ameaças provenientes do exterior
devem-se mais à perceção e à desconfiança, que a factos reais (Cunha, 2019). No entanto,
esta geografia do medo não se pode dissociar do desenvolvimento de um mercado da
insegurança, com a multiplicação de empresas privadas de vigilância, tecnologias e
sistemas domóticos de proteção contra roubos, incêndios ou outras perturbações para
garantir a preservação deste território de conforto (Fernandes, 2018).
Noutros casos, a proteção implica criar grupos armados informais, ou com estatutos
diversificados de reconhecimento legal, organizados em condomínios que traçam cordões
securitários em redor dos respetivos espaços de habitação. Assim acontece nalgumas áreas
urbanas dos EUA, como Minneapolis, mas este é apenas um exemplo de um processo que
se tem vindo a estender pelo mundo (Schuberth, 1995; Fadel, 2002; Stentiford, 2002).
A proteção da casa tem também uma dimensão religiosa e sobrenatural. Para Bailly,
Scariati e Simões (2009), nesta geografia cultural, a cor azul das portas e das janelas das
habitações dos pescadores são apelos à proteção divina. Os santos, os espanta-espíritos,
algumas cores, são símbolos de um ambiente doméstico que se deve proteger, afastando o
azar e dissipando as ameaças.
Para além de refletir o medo, real ou produzido, este território protegido traduz a
dialética universal entre as sociedades fechadas, que se protegem das incursões exógenas
e aquelas que se abrem à hospitalidade e ao bem receber, criando laços de compromisso
e solidariedade.
A ideia essencialista da pertença- sou daqui, não sou de mais lado nenhum, é o sustento
de um mosaico de identidades monolíticas e unidimensionais (Maalouf, 1999; Sen, 2007).
Estas cartografias maniqueístas estão na base de um localismo globofóbico que rejeita o
exterior, um outro risco que, em sentido amplo, se interseta com a casa (Ferrão, 2003).
Como comprova Jean-François Staszak (2017), os limites entre a casa e o exterior são
dinâmicos e performativos, criam uma zona de tensão e condicionam comportamentos.
Esta relação pode também fazer do espaço doméstico interior um território de risco. A
esse propósito, Gonçalo M. Tavares (2020, p. 11) refere-se a uma “[…] casa que por vezes
se torna espaço de perigo e não de abrigo”, acrescentando que “Muitas casas são mais exteriores
do que o exterior mais violento”.
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Em casa pode sofrer-se um acidente, uma queda, ser-se vítima de um incêndio ou
de uma explosão. Para além disso, o espaço interior, mais protegido dos olhares alheios,
pode acomodar condutas impróprias. Estas serão menos escrutinadas pela censura ou
pela vergonha, valores que regulam comportamentos, em particular nos espaços públicos
(Peristiany, 1971; Peristiany e Pitt-Rivers, 1992).
Como refere Gurney (2020), o espaço protegido e privado da casa é também o
território preferencial da violência doméstica, do consumo de produtos psicotrópicos,
tabaco ou álcool. A este propósito, refira-se o exemplo finlandês do ‘Kalsarikännit’,
um ritual de ingestão de bebidas alcóolicas, solitariamente, na privacidade dos redutos
domésticos (Rantanen, 2018).
Na dialética entre o interior e o exterior, algumas normas são insensíveis a esta
fronteira. Assim acontece, por exemplo, com a condenação da violência doméstica. No
entanto, outras regras fazem a distinção entre os comportamentos entre e fora de portas.
Assim ocorre em diferentes legislações nacionais, consoante a hora do dia, relativamente
ao consumo de bebidas alcóolicas- toleradas em casa e noutros espaços interiores, não
permitidas no espaço público.
Ainda para Craig Gurney (2020), o espaço doméstico é também o território das depressões
e de outras sociopatias, daqui resultando uma cartografia do suicídio que, dependendo do
contexto geográfico, coincide com a casa ou com lugares de proximidade. A atual pandemia e a
imposição de confinamento nos espaços domésticos, terá intensificado o problema e ampliado
o risco da casa enquanto potencial território de doenças do foro psicológico.
Também neste aspeto o mercado e a cultura de massas têm procurado soluções
terapêuticas: “Faça da sua casa um refúgio de paz e tranquilidade com o Feng Shui”,
assim escreve Vanda Boavida (2021), que aponta esta prática milenar como solução para a
mitigação de alguns riscos numa casa que deve ser mais harmoniosa e equilibrada.
Apesar disso, a tendência tem sido a multiplicação de dispositivos e aparelhos
miniaturizadas que simulam o espaço público. Nesta lista incluem-se tanto a passadeira
elétrica que encena os passeios na rua ou no jardim, como a máquina portátil de café que
pode limitar as saídas e prolongar as estadas em casa. Em vez do apelo à saída, encena-se
e traz-se a rua para casa.
Não se discute aqui a provável desvalorização do espaço público a jusante deste
confinamento, mas tão só o risco da paragem e do encerramento prolongado na habitação.
Independentemente da pandemia, sobretudo em espaços densos e urbanizados, a casa
pode estar relacionada com o sedentarismo, o autoencerramento, a falta de cultura motora
ou a exacerbação dos medos pelo não enfrentamento do exterior.
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Para autores como Gill (2007) e Neto (2020), a casa será o epicentro de uma sociedade
higienizada avessa ao risco, mesmo o risco calculado e necessário ao saudável crescimento
e amadurecimento do ser humano. Como refere Carlos Neto (2020, p.151), “Sair de casa
e desfrutar do ar livre é uma atividade sempre importante na nossa formação motora,
psicológica e social”.
As práticas recorrentes de confinamento podem conduzir ao que Neto (2020) e Louv
(2008 e 2011) caraterizam como transtorno pelo deficite de natureza, uma sociopatia
desenvolvida pela distância entre o sujeito e os ambientes mais agrestes e naturais.
Retomando Frémont (1980), a casa deve ser o ponto de partida para uma
territorialidade flexível que se vai estendendo para outras esferas terriroriais, a começar
pela rua: “[…] não se pode falar de casa sem mencionar o seu espaço gémeo, a rua, embora a
relação, ou mesmo a oposição, entre as duas categorias tenha aspectos complexos que não podem
de forma alguma ser tidos como estáticos ou absolutos” (Carvalho, 2008, p. 104).
O confinamento imposto pela pandemia do SARS-CoV-2 ampliou e colocou estas
matérias na agenda. A casa tornou-se um território de espera, uma vivência de tempo
prolongado, em muitos casos num espaço reduzido, com aumento da tensão e do desgaste
(Fernandes, 2021).
Confinar para evitar o risco pandémico implica potenciar outros riscos. Nesta
paragem prolongada, invertem-se as dinâmicas da time-space compression nas quais, para se
percorrerem distâncias longas, se necessita menos tempo (Harvey, 2002). Neste território
de espera é o inverso: o espaço encolhe e o tempo prolonga-se.
Para além disso, a pandemia exacerbou questões como a qualidade assimétrica de
habitabilidade, tendo em conta fatores como a dimensão, os materiais, a existência de
varandas, janelas ou jardins, a luminosidade, a circulação de ar ou a qualidade acústica.
A vida em casa pode tornar-se um risco e esse facto é condicionado pelas condições
da habitação. Apenas um exemplo. Em 2019, 22,7% da população portuguesa declarou
habitar em agregados familiares expostos ao ruído. Na União Europeia, o valor médio
foi 17,3%. Naquele ano, Portugal era o 4º país da Europa dos 27 mais vulnerável a este
indicador, apenas suplantado por Malta (28,3), Países Baixos (26,6) e Alemanha (26,1),
mas muito acima de países como a Hungria, Bulgária, Croácia, Estónia e Irlanda, todos
com valores entre os 8,2 e 9,7% (PORDATA, 2021).
Como território de conforto, a casa depende de indicadores como o controlo
da temperatura. Em países como Portugal, o Índice de Pobreza Energética é social e
espacialmente desigual, mas é na habitação que mais se revela. Em muitos casos, nestes
espaços supostamente de segurança e conforto, passa-se frio e sente-se calor.
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Estar em casa, um território de aparente proteção e refúgio, poderá implicar viver num
alojamento sobrelotado, mas pode também significar o contrário- os espaços domésticos
poderão ser territórios de solidão, em particular para os residentes mais envelhecidos. No
caso português, em 2019 a Guarda Nacional Republicana (2019), sinalizou 41868 idosos
que vivem em situação de vulnerabilidade, sozinhos e/ou isolados.
Nos espaços urbanos, sobretudo nos centros históricos de algumas cidades em
Portugal, a população mais envelhecida pode sentir dificuldades de acesso à rua. Nos
edifícios de propriedade horizontal, alguma desta população mais vulnerável confinouse nos andares superiores, com escassa acessibilidade vertical. Estes idosos vivem um
processo de encolhimento das espacialidades e de desreterritorialização que é aqui um
problema social (Haesbaert, 2004).
Com efeito, como atrás se referiu, abordar a casa sob a ótica dos riscos passa pela
relação desta com o exterior, pelo limite performativo que, mais que uma linha, é uma
fronteira. Mas esta é porosa e negociada, por vezes difusa, real nalguns aspetos, aparente
e ilusória noutros.
As novas tecnologias de informação trouxeram complexidade a esta região fronteiriça,
aquela que se produz entre a casa e a não casa, entre o interior e o exterior que, em muitos
aspetos, se confundem.
A digitalização, a internet e os fluxos imateriais, abriram este reduto familiar ao
mundo. Porque as redes se alargaram aos espaços domésticos, também em casa se criam
nós de contacto e comunicação e se produzem dados.
Nesta habitação ligada em rede, é grande a exposição aos excessos da internet. Também
aqui se sente a Síndrome da Fadiga de Informação, o risco da submersão do sujeito nos
caóticos fluxos de dados que atravessam os muros da casa, ocupando espaços e tempos
coletivos e, sobretudo e cada vez mais, individuais.
Neste território de risco digital, os moradores expoem as suas identidades e
comportamentos e criam-se vulnerabilidades. A pretexto de uma aparente segurança e
de uma privacidade ilusória, a casa é um território de controlo e vigilância com origens
difíceis de identificar (Han, 2014 e 2014a Zuboff, 2020).
Esta é também a casa automatizada da domótica, que entrou neste espaço doméstico
para garantir vantagens como a segurança, a fiabilidade e o conforto.
Com a próxima expansão da rede 5G e a consequente omnipresença e aumento da
eficácia dos sensores, este território da casa será um espaço de intermediação nas redes de
objetos-dispositivos (internos e externos ao edifício) que contactarão entre si, ligados por
conetividades complexas que produzem, registam e fazem circular dados.
374

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1

A Internet of Things (IoT) será decisiva nesse processo de diluição das fronteiras entre
o espaço de habitação e o incerto mundo exógeno, abrindo estes territórios de aparente
intimidade e privacidade ao escrutínio de poderes difusos e mal identificados.
Contudo, esta é uma relação multidimensional. A casa poderá ser objeto de controlo,
vigilância e sabotagens digitais, mas também é verdade que, a partir daqui, de um canto
mais obscuro deste espaço familiar, se pode observar e perturbar o mundo. A geografia dos
haeckers é incerta mas a casa será um lugar a partir do qual se pode atuar sobre o mundo
que está distante.
Enquanto lugar, a casa é uma sobreposição de escalas, um local que integra o global, que
aqui se territorializa com dinâmicas de duplo sentido. Como refere Doreen Massey (1991,
p. 29), “It is a sense of place, an understanding of ‘its character’, which can only be constructed
by linking that place to places beyond. A progressive sense of place would recognise that, without
being threatened by it. What we need […], is a global sense of the local, a global sense of place”.
Apesar da transparência da casa, os pontos obscuros, tais como sótãos, caves, quartos
mais dissimulados, foram espaços de privacidade, informalidade, resistência e dissidência
(Bryson, 2011). Com o alargamento das redes wireless para o espaço doméstico, os
centros de gravidade da casa são agora difusos, incertos e dispersos. Numa leitura mais
fenomenológica, à centralidade mais ordenada e coletiva em torno da lareira, seguiu-se uma
casa tecnológica que atomizou as vivências (Pallasmaa, 2017). Com a rádio e a televisão, o
núcleo familiar permaneceu unido mas o foco estava na mensagem, no som e na imagem
emitidos pelos aparelhos. Esta era ainda a casa analógica. A dispersão do sinal de internet, a
individualização e miniaturização dos dispositivos de acesso à rede, trouxeram a casa digital,
mais interativa e aberta, mas também mais vulnerável e transparente.
Entre os espaços analógicos e digitais, a materialidade sólida e a imaterialidade líquida
(Bauman, 2000), o espaço de habitação continua a ser um ponto georreferenciado
num mapa, condição que lhe confere importância geopolítica em diferentes conflitos
territoriais, nos quais a construção e/ou destruição de casas é um meio de coação e um
instrumento de poder.

O domocídio e a casa enquanto fator em estratégias geopolíticas
Neste percorrido pela relação entre casa e riscos, regressemos a uma linha de análise:
as ocorrências que podem levar à perda da habitação e, utilizando um termo de David
Harvey (2004), as consequências dessa dispossession.
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Embora seja difícil categorizar esta privação através de conceitos bem definidos e
delimitados, Porteous e Smith (2001, p. IX), sugerem o termo domocídio (domicide, no
original), “[…] the deliberate destruction of home that causes suffering to its inhabitants”.
Para os mesmos autores (Porteous e Smith (2001, p. IX), o domocídio está ligado a um
outro conceito: “[…] ‘memoricide’, concerns deliberate attempts to expunge human memory,
chiefly through the destruction of memory’s physical prop”. Nesta perspetiva, perder a casa
(domicide) implica perder a memória (memoricide).
Se flexibilizarmos os adjetivos ‘deliberado’ ou “intencional” e incluirmos no domocídio
a perda de casa em múltiplas circunstâncias, são muitos os exemplos que, em diferentes
escalas geográficas, ilustram esta descapitalização individual ou coletiva.
Essa perda pode ter vários sentidos: perder-se o acesso à casa porque se foi expulso ou
despejado; perder-se a casa porque esta foi, material e simbolicamente, destruída.
Como se referiu atrás, pode-se perder a casa porque não se consegue manter uma
hipoteca. No caso dos arrendamentos, uma dinâmica de gentrificação (derivada, por
exemplo, do turismo) pode tornar incomportável o preço do imóvel.
O domocídio é um dos efeitos colaterais de um conflito armado que não protege
a população civil. A destruição material de espaços urbanos como Aleppo, no atual
conflito sírio, é um exemplo. Neste caso, a eliminação da casa é parte integrante da
decomposição mais geral de uma cidade ou, como referem Velez de Castro e Fernandes
(2019), de um urbicídio.
Pode-se perder a casa (ou o acesso livre e seguro à mesma) na sequência de uma
catástrofe tecnológica, como a de Chernobyl, em 1986, que levou ao abandono definitivo
da cidade de Pripyat, das habitações e dos equipamentos de trabalho e lazer. Contudo,
salvaguardando as diferenças de grau e de contexto, os exemplos empíricos abundam, em
Portugal e noutras partes do mundo.
No caso português, são muitos os exemplos de domocídios, definitivos ou temporários.
Com a submersão da Aldeia da Luz após o encerramento das comportas da Barragem de
Alqueva, em 2002; Nos incêndios florestais de 2017; no sismo de 1980, em Angra do
Heroísmo; na erupção vulcânica dos Capelinhos (Faial- Açores), entre setembro de 1957
e outubro de 1958; nas cheias que, em 1967, ocorreram na região de Lisboa.
Em momentos diferentes, com a destruição parcial ou total da casa, estamos perante
riscos naturais e antrópicos com diferentes processos de desreterritorialização das
populações (Haesbaert, 2004).
A perda da casa, por expulsão dos moradores, destruição da mesma ou por ambas,
tem sido uma das dimensões dos conflitos territoriais e das estratégias geopolíticas.
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Nestes casos, a casa está no epicentro da perturbação da paz e da violência que recai
sobre populações e comunidades vulneráveis. A produção e instalação de novas casas,
como forma de apropriação e afirmação de soberanias políticas, tem sido comum neste
cruzamento entre o habitar, os riscos e os conflitos.
Estas duas dimensões geopolíticas da casa- destruir e expulsar para afirmação de poder,
por um lado; construir e instalar populações para apropriação e marcação de soberanias,
por outro, levam-nos a dois exemplos (Myanmar e Cisjordânia), que aqui apresentaremos
de modo abreviado.
Em 1962, um golpe de Estado na Birmânia conduzido por militares, implantou um
regime político nacionalista centrado na identidade budista dos bama, a etnia maioritária
e hegemónica. Os conflitos com os rohingya são históricos mas aumentaram desde então.
No atual Myanmar (ex- Birmânia), esta população muçulmana continua a ser vista como
um grupo ilegítimo de imigrantes provenientes do Bangladesh (Ware e Laoutides, 2018).
No passado recente, sucederam-se as operações armadas com a consequente expulsão
de membros desta comunidade religiosa, que se deslocaram sobretudo para o território
bengáli. Em 1978, esse fluxo totalizou os 200 mil refugiados.
Em 1982, foi publicado um Citizenship Act que reconheceu 135 grupos étnicos,
deixando de fora dessa filiação de pertença os cerca de um milhão de rohingya, a quem
não foi reconhecida a cidadania. Em 1991, uma nova campanha militar teve como
resultado cerca de 250 mil refugiados.
Após 2012, depois da queda da ditadura militar, os conflitos continuaram. A criação
de um grupo armado para defesa desta minoria levou ao aumento da violência em ambos
os sentidos e ao consequente alargamento da coluna de deslocados.
Entre maio e setembro de 2017, ocorreu uma nova onda de migrações precárias, com
cerca de 700 mil refugiados, engrossando uma diáspora de 1,3 milhões de deslocados
que se dispersa por países como o Bangladesh, a Tailândia e a Malásia (Ware e Laoutides,
2018; Mahmud; Khaled & Fariba, 2019).
Neste longo processo de instabilidade, é possível delinear uma tendência de fundo - o
domocídio, a destruição intencional da casa como manifestação de poder e estratégia para
afastamento de uma comunidade. Em 2017, no Estado de Rakhine (Myanmar), forças
nacionalistas terão eliminado 288 aldeias, queimando ou demolindo as habitações dos
residentes rohingya. A destruição da casa torna a expulsão irreversível, abrindo espaço
para o avanço de projetos de desenvolvimento rural. O domocídio faz parte de uma
dinâmica mais complexa de neoextrativismo e disputas pelo controlo de recursos como a
água e o solo (Mahmud; Khaled & Fariba, 2019).
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Aqui, a supressão do lugar de residência é um atalho para criar vulnerabilidades num
grupo não hegemónico. A destruição da casa é um ato material e simbólico de perda de
segurança e uma efetiva imposição para a saída. Esta é a ideia que perpassa no relatório
de 2012 da organização humanitária The Equal Rights Trust, intitulado Burning Homes,
Sinking Lives (The Equal Rights Trust, 2012).
Noutra região do mundo, em 1967 a Guerra dos Seis Dias opôs Israel a países árabes como
a Síria, o Egipto, a Jordânia e o Iraque. Terminado o conflito, os israelitas iniciaram a construção
de colonatos judeus nos territórios ocupados da Cisjordânia, de maioria palestiniana. A
edificação desses núcleos de povoamento foi aumentando, fixando, na atualidade, cerca de
meio milhão de residentes, na sua maior parte judeus ortodoxos radicais (Dias, 2015).
Trata-se de lugares securitizados e protegidos por muros e cercas. Com as casas
implantaram-se infraestruturas e fizeram-se investimentos na agricultura, na indústria,
em parques naturais e sítios turísticos. No seu conjunto, este avanço consolida a presença
de Israel sobre espaços geográficos que antes não controlava (United Nations High
Commissioner for Human Rights, 2016).
A produção de casa e de ambientes domésticos de habitação afirmam e legitimam
a soberania israelita sobre os territórios ocupados, numa estratégia que é militar mas
também religiosa e nacionalista.
Atendendo aos argumentos de Israel, a extensão do território e a salvaguarda de um
espaço defensivo de profundidade são fundamentais para a contenção das ameaças e para
a defesa da população perante o risco de ataques terroristas. Contudo, a tendência para a
formação de uma Grande Israel é um propósito condenado pela comunidade Internacional,
pela ONU e pelo Tribunal Internacional de Justiça.
A construção de casas, enquanto projeção do poder de Israel com efeitos na
fragmentação do território palestiniano, aconteceu depois da expropriação de terras e
da destruição de residências muçulmanas, com a consequente deslocação involuntária
de populações. Por exemplo, entre 2013 e 2016, ocorreram cerca de 2600 mobilidades
forçadas (United Nations High Commissioner for Human Rights, 2016).
Sob o ponto de vista da população palestiniana, o domocídio e a consequente expulsão
de residentes é um processo que remonta a 1948, com a criação do Estado de Israel. A atual
diáspora palestiniana, entre deslocados internos (na Faixa de Gaza e na própria Cisjordânia)
e refugiados dispersos por países como o Líbano, a Síria, a Jordânia ou o Egipto, mas também
alguns Estados do Golfo Pérsico, da Europa e da América do Norte, poderá totalizar cerca
de 8 milhões de efetivos, 5 milhões dos quais protegidos ao abrigo da UNRWA, a United
Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA, 2021).
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Como refere Julie Peteet (2007, p. 627), “The year 1948 marks the beginning of alghurba (exile or diaspora) and al-nakba (disaster or calamity), words intensely resonant in the
Palestinian lexicon”.
A deslocação forçada e a consequente perda da casa será, na perspetiva dos palestinianos,
uma calamidade. Para os israelitas, a leitura é a contrária: o alargamento do território de
soberania e a expansão difusa de ambientes domésticos através dos colonatos constituem
condições fundamentais para a defesa da sua casa.
Esta paralaxe interpretativa condiciona as perceções em função do lugar dicotómico
em que se encontra o observador. Independentemente dessa dualidade, tal como em
Myanmar, também neste conflito israelo-árabe o domocídio é um vetor geopolítico. O
ciclo de destruição-construção de casas de habitação tem sido um dos pontos fulcrais num
xadrez geohumano complexo e instável.

Conclusão
Este texto é uma viagem entre lugares, geografias, escalas e tempos diferentes, sem
uma aparente ordem, a não ser a demonstração da casa, em primeiro lugar, como um
tema nas ciência cindínicas e, em segundo, a diversidade que carateriza essa análise.
A casa é um conceito amplo e multivariado e a sua relação com o risco implica um
percurso longo e uma encruzilhada de caminhos. Estas abordagens levantam um número
alargado de hipóteses de investigação e aprofundamento.
Apesar dessa aparente dispersão, é possível identificar algumas linhas de contacto
nestas diferentes relações entre a casa e os riscos, naturais, antrópicos e mistos.
Por um lado, o risco de se perder um valor patrimonial mas também, por outro, o
afastamento em relação ao conforto, ao refúgio e ao chão que suporta uma identidade.
Essa perda pode ser literal. Há uma realidade material que, com intenção ou não, de
decompõe e destrói. No entanto, a privação desse território doméstico de segurança pode
resultar de outras dinâmicas- da supressão do acesso, da expulsão ou do exílio. Em muitos
casos, estas duas formas de violência coexistem. Sair de casa implica, a montante ou a
jusante, a destruição desse valor material.
A relação entre casa e riscos passa também pelo papel do Estado. Como se viu, a
habitação é garantida nalguns quadros normativos. Noutros casos, ao abrigo de teses
securitárias, as entidades estatais usam a casa como meio de afirmação perante populações
mais vulneráveis, como se referiu a propósito de Myanmar e da Cisjordânia.
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A securitização atravessa todos os atores, dos Estados, às empresas e às famílias. Por
isso, em múltiplas escalas geográficas, a casa é pretexto para o levantamento de muros
e sistemas de proteção. As ameaças serão exógenas e devem ser contidas e mitigadas.
Contudo, o maniqueísmo entre o interior-seguro e o exterior-inseguro é, em si, um risco.
A conceção essencialista da casa, que implica identidades monolíticas do sou daqui e não
sou de outro lugar, traz consigo um risco antrópico- o localismo globofóbico (Ferrão,
2003) que sustenta regionalismos, nacionalismos e fundamentalismos variados.
Acrescenta-se ainda que o conceito incerto de casa pode estar associado a uma ideia
de segurança aparente. A casa será também um território de fronteiras porosas, difusas e
dinâmicas. Nesta ótica, a casa é um espaço geográfico aberto às influências múltiplas do
mundo. Com o avanço da domótica e das novas tecnologias de informação e comunicação,
este espaço doméstico é o nó de uma rede complexa e global de conexões digitais, entre o
material e o imaterial, entre os objetos e as pessoas.
Contudo, e apesar da transparência digital que atravessa os limites da casa, esta pode
garantir algumas sombras que, ao abrigo de uma também aparente privacidade que escapa
aos olhares externos, implique excessos, abusos de si e dos outros e comportamentos
multivariados de risco.
Por tudo isto, pensar a casa é um exercício próximo daquele que o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP, 2009, pp.13-14) realizou sobre as
comunidades e as ameaças que as podem perturbar, a partir de fora mas também de
dentro: “Threats from the state […]; Threats from other states […]; Threats from individuals
or gangs […]; Threats directed against women […]; Threats directed at children based on their
vulnerability and dependence […]; Threats to self […]”.
Neste tema, são muitas as linhas de reflexão. Na dialética entre casa e risco, as análises
multiplicam-se. Apenas mais um exemplo: por vezes é necessário sair de casa para ajudar
a mitigar o risco dos outros. O voluntariado em Organizações Não Governamentais em
contexto de risco e catástrofe apenas é possível com o abandono dos territórios familiares
e de conforto (Nobre, 2004).
Nesta sempre instável fronteira entre o estar fora e o estar dentro, entre o exógeno e o
endógeno, a casa é mais que um invólucro material. Poderá ser um lugar incerto que varie
com o tempo. No limite, estar em casa pode significar estar algures onde nos sintamos bem.
Por isso, nesta geografia das emoções, a violência pode estar na perda da casa mas também na
incapacidade em abandonar uma materialidade que outrora sentimos como um domicílio
mas que se tornou anacrónica: porque a localização deixou de fazer sentido; porque a estrutura
familiar mudou; porque essa casa se tornou demasiado onerosa; por qualquer razão que a torna
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inviável ou indesejável. Nesse sentido, a inércia geográfica, a incapacidade de mudar, a fixação
longa e indefinida a um espaço inapropriado, revela baixos níveis de capital de mobilidade,
pode significar uma outra forma de violência e um outro risco.
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