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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
39

A GEOGRAFIA HUMANA,
O TURISMO, A EDUCAÇÃO
E OS RISCOS
Desafios de uma sociedade
em mudança

Luciano Lourenço num trabalho de campo (EPRIF), no dia 28 de novembro, 1994.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1

A problemática dos sem-abrigo:
conceito(s) e dinâmicas de causalidade
José Lúcio
Universidade Nova de Lisboa, Centro Interdisciplinar em Ciências Sociais
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de Geografia e Planeamento Regional (Portugal)
ORCID: 0000-0002-3354-8609 jmrl@fcsh.unl.pt

Filomena Marques
Universidade Nova de Lisboa, Centro Interdisciplinar em Ciências Sociais (Portugal)
ORCID: 0000-0001-9356-8129
marquesfilomena@gmail.com

Resumo
A problemática dos sem-abrigo tem vindo progressivamente a interessar a
comunidade académica nomeadamente nas áreas das ciências sociais e humanas. O
presente artigo insere-se nesta renovada atenção no que às realidades da população
que não tem habitação permanente diz respeito. A análise encontra-se dividida em
três partes fundamentais, a saber: num primeiro momento, abordaremos os
domínios de conceptualização do fenómeno dos sem-abrigo e, seguidamente,
proporemos um percurso analítico com enfâse nas dinâmicas de causalidade e visão
ecológica sobre a realidade multidimensional do não acesso a soluções permanentes
no quadro da habitação.
Palavras-chave: Sem-abrigo, conceitos, causalidades.

Abstract
The problem of Homelessness: concept(s) and dynamics of causality. The problem of
homelessness has gradually come to interest the academic community, particularly in
the areas of social and human sciences. This article is part of this renewed attention
with regard to the realities of the population that does not have permanent housing.
The analysis is divided into three fundamental parts, namely: firstly, we will approach
the conceptualization domains of the homeless phenomenon and, next, we will
propose an analytical path with an emphasis on the dynamics of causality and
ecological vision on the multidimensional reality of the lack of access to permanent
solutions in the housing sector.
Keywords: Homeless, concepts, causes.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-04-5_1.1_23
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Introdução
A problemática dos sem-abrigo tem vindo progressivamente a interessar a
comunidade académica nomeadamente nas áreas das ciências sociais e humanas. O
presente artigo insere-se nesta renovada atenção no que às realidades da população
que não tem habitação permanente diz respeito. A análise encontra-se dividida
em três partes fundamentais, a saber: num primeiro momento, abordaremos os
domínios de conceptualização do fenómeno dos sem-abrigo e, seguidamente,
proporemos um percurso analítico com enfâse nas dinâmicas de causalidade e visão
ecológica sobre a realidade multidimensional do não acesso a soluções permanentes
no quadro da habitação. Pretende-se com este artigo, proceder a breve estudo sobre as
realidades associadas subjacentes à existência de segmentos da população das nossas
comunidades urbanas que não encontram soluções habitacionais no quadro das
políticas públicas e dos mecanismos de mercado no sector da produção imobiliária.
Importa ter presente que, salvo algumas situações de exceção, a vida nas ruas não
é uma opção de vida. Antes pelo contrário corresponde a uma dinâmica forçada
de um quadro relacional marcado pela solidão, pela doença e pela pobreza. Deste
modo, importa conhecer as engrenagens e as causalidades que, ao interactuarem no
sentido de um reforço mútuo, determinam o surgimento de vivências pautadas pelo
sofrimento e abandono.

Um conceito de pessoa em situação de sem-abrigo no século XXI
A definição e operacionalização do conceito de “pessoa em situação de sem-abrigo”
desde sempre colocaram inúmeras dificuldades à comunidade científica e aos decisores
políticos. A procura de uma definição pragmática e de fácil operacionalização estatística
tem levado, em muitas situações, à circunscrição ao significado etimológico da palavra. A
preposição “sem” aponta para a ideia de ausência e exclusão; o substantivo “abrigo” remete
para a noção de casa e protecção. Assim, de acordo com esta definição literal, o semabrigo pode ser considerado como aquele que se encontra desprovido de uma casa, de um
espaço que o filie e com o qual se possa identificar. No entanto, é de nosso entender que
esta definição não traduz a total extensão do conceito, por desvalorizar outras dimensões
(sociais, económicas, psicológicas, laborais, familiares, etc.) não raramente associadas a
essa condição.
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Definições de Sem-Abrigo
O fenómeno dos sem-abrigo é complexo, pois tem uma grande variedade de causas
e de consequências. Como resultado, o número de significações é desmesurado e os seus
contornos advêm mais frequentemente de ideologias e não tanto de análises imparciais
e desapaixonadas. Após consulta a uma vasta literatura concluímos que existe uma
grande multiplicidade de definições sobre sem-abrigo. A maior parte da bibliografia
consultada converge para grupos específicos como os desempregados, imigrantes,
consumidores de substâncias psico-activas, minorias étnicas, mulheres vítimas de
violência doméstica, veteranos de guerra, crianças de rua, pessoas com problemas
de saúde mental, entre outros. Contudo, o grande problema destas perspectivas é o
excessivo enfoque em experiências subjectivas e nas características e histórias de vida
dos indivíduos, estigmatizando-os e correndo-se o risco de não serem verdadeiramente
sustentados os principais factores estruturais.
Teria um grande mérito uma definição universal que permitisse monitorizar o
fenómeno e torná-lo comparável em todo o mundo. No entanto, tal torna-se intangível
uma vez que existe uma abundância de causas que conduzem as pessoas à situação de
“sem-abrigo”, e as suas consequências estão relacionadas com uma grande diversidade
cultural e com as particularidades dos grupos afectados.
Porém, têm sido feitas tentativas para desenvolver estas definições universais, como
por exemplo, a tentativa de propor o termo houselessness para identificar aqueles que detêm
abrigos desadequados, o que tem a vantagem de reconhecer os que não têm qualquer tipo
de habitação; são houseless aqueles que a detêm, mas em condições inadequadas. Colocase, neste momento, a questão da medição do fenómeno e em que categorias incluir os
moradores dos “bairros de lata”, os “moradores” dos campos de refugiados, as vítimas de
catástrofes ambientais, entre outros.
Springer (2000, p. 479) alerta-nos para a imensidade de definições e conclui que
“[…] there are as many classifications and definitions of homelessness as
there are different points of views. A definition of homelessness might refer to a
special housing situation, to a special minimum standard, to the duration and
the frequency of a stay without shelter, to lifestyle questions, to the use of the
welfare system and to the being part of a certain group of the population, to the
risk of becoming houseless and to the possibility to move or not if desired […]”
(Springer (2000, p. 479).
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Em quase todos os países a definição de sem-abrigo revela a existência de uma forte
ligação entre o “ser sem-abrigo” e a carência de habitações para alojar toda a população.
No entanto, a forma como esta situação se manifesta, varia entre as diferentes nações.
De acordo com um relatório do Centre for Human Settlements (2000), das Nações
Unidas, e referido no 2007 National Symposium on Homelessness Research, as Nações estão
organizadas em três clusters:
•

“high-income, industrial countries, including the United States, Western Europe,
Canada, Australia and Japan,

•

Other industrial countries with economies in transition, including Eastern and Central
Europe and the Russian Federation, and

•

Developing countries, including many in Africa, Latin America, and much of Asia”
(Leginski, 2007, p. 1-27)1.

Nos últimos anos o UNCHS (Habitat), agora denominado UN-Habitat, esteve
a rever as suas definições sobre sem-abrigo, uma vez que existiam outras mais correctas,
nomeadamente na Europa e nos Estados Unidos. Alguns autores definiram homelessness como
uma falta de direito a aceder a uma casa com condições de habitabilidade e descreveram-na
como “[…] rooflessness (living rough), houselessness (relying on emergency accommodation or
long-term institutions), or inadequate housing (including insecure accommodation, intolerable
housing conditions or involuntary sharing)” (Edgar et al., 1999, p. 2).
Esta definição é muito semelhante à que foi desenvolvida pela FEANTSA2 . Procura-se,
actualmente, no contexto europeu encontrar formas de entendimento mais abrangentes
que permitam abordar a questão em diferentes países. De acordo com Brousse (2005),
o EUROSTAT conseguiu chegar a uma definição consensual de “sem-abrigo”, fruto de
um entendimento com todos os actores envolvidos, nomeadamente os profissionais da
estatística e os representantes da FEANTSA:
“Une personne est dite sans-abri si elle n’a pas accès à un logement qu’elle
pourrait raisonnablement occuper, que ce logement soit légalement sa propriété
ou qu’il soit loué; fourni par un employeur; occupé sans loyer d’une manière
contractuelle ou selon un autre arrangement. En conséquence, elle est obligée
de dormir: à l’extérieur; dans des bâtiments qui ne satisfont pas aux critères
reconnus communément pour l’habitation; dans un centre d’urgence dépendant
1 Historical and Contextual Influences on the U.S. Response to Contemporary Homelessness, in Toward Understanding Homelessness: The 2007 National Symposium on Homelessness Research, USA, Setembro de 2007.
2 Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri.
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du secteur public ou d’organisations caritatives; dans des centres de plus long
séjour dépendant du secteur public ou d’organisations caritatives; dans un bedand-breakfast; dans un autre hébergement de court séjour; chez des amis ou
de la famille; dans des squats occupés avec autorisation […]” (Brousse, 2005,
p. 52).
A FEANTSA apresentou, pela primeira vez, em 1998, a tipologia “ETHOS” –
European Typology of Homelessness (Tipologia Europeia sobre Sem-abrigo e Exclusão
Habitacional) que está dividida em quatro categorias:
•

Os sem-tecto (rooflessness): é a forma mais visível, incluindo as pessoas que dormem
na rua;

•

Os sem-casa (houselessness): refere-se às situações em que apesar de existir acesso
a centros de abrigo de emergência ou instituições com permanência de longa
duração, as pessoas continuam a ser classificadas como sem-abrigo;

•

Habitação precária (insecure housing): diz respeito à ocupação ilegal de um fogo ou
edifício, sub-arrendamento ou a viverem em casa de familiares e amigos;

•

A habitação inadequada (inadequate accomodation): inclui aqueles cujo alojamento
é inadequado para habitação ou sobrelotado e ainda aqueles cujo alojamento é
uma caravana ou um barco.

No nosso País, a utilização do termo sem-abrigo tem vindo a ser debatida, procurando
ter maior impacto na percepção de que está cada vez menos assente numa linearidade
causal explicativa, centrada nas características individuais dos sem-abrigo, sendo urgente
promover uma reflexão que permita dar visibilidade às causas estruturais destes fenómenos
de marginalização extrema e que se encontram, aliás, inscritas nas trajectórias individuais
e familiares mais ou menos explícitas, de acordo com I. Baptista (2005).
Apesar dos muitos debates sobre estas matérias foi necessário envolver um grupo de
actores que identificasse um conjunto de problemas que estão na base destas situações e
definisse um agregado de medidas que visassem a sua resolução. Assim, foi constituído um
Grupo Interinstitucional, em Maio de 2007, cuja tarefa foi desenvolver uma Estratégia
Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo. A coordenação deste Grupo esteve a cargo
do Instituto de Segurança Social, IP e nele estiveram representados os diferentes sectores
públicos e privados, considerados actores chave para a intervenção neste fenómeno.
Este Grupo Interinstitucional sentiu a necessidade de que a Estratégia, a definir, fosse
dirigida a um grupo-alvo bem preciso, pelo que foi definido um conceito de pessoa semabrigo, que passou a vigorar, que era o seguinte:
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“Considera-se pessoa sem-abrigo aquela que, independentemente da sua nacionalidade,
idade, sexo, condição sócio-económica e condição de saúde física e mental, se encontre:
•

sem tecto – vivendo no espaço público, alojada em abrigo de emergência ou com
paradeiro em local precário;

•

sem casa – encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito”.

Este conceito foi elaborado com base nas categorias operacionais da tipologia proposta
pela FEANTSA e utilizada por outros países europeus, com vista à facilidade da sua
aplicação e operacionalização.
Há quatro anos (2017), e no âmbito da redefinição da Estratégia Nacional de
Intervenção para a Integração de Pessoas em Situação de Sem Abrigo (ENIPSSA)3, para o
período de 2017-2023, foi considerado que a
“[…] designação de “sem-abrigo” deveria ser alterada para “pessoa em
situação de sem-abrigo”, uma vez que não se deve assumir o “sem-abrigo”
como condição de vida de uma pessoa, mas sim como uma situação que poderá
caraterizar uma determinada fase na vida de uma pessoa e que se deseja ser de
transição na vida do indivíduo […]”.
Assim, actualmente, considera-se Pessoa em Situação de Sem-Abrigo aquela que, “[…]
independentemente da sua nacionalidade, origem racial ou étnica, religião, idade, sexo,
orientação sexual, condição socioeconómica e condição de saúde física e mental, se encontre:
• Sem teto, vivendo no espaço público, alojada em abrigo de emergência ou com
paradeiro em local precário;
• Espaço público – espaços de utilização pública como jardins, estações de metro/
camionagem, paragens de autocarro, estacionamentos, passeios, viadutos, pontes
ou outros;
• Abrigo de emergência – qualquer equipamento que acolha, de imediato,
gratuitamente e por períodos de curta duração, pessoas que não tenham acesso a
outro local de pernoita;
• Local precário – local que, devido às condições em que se encontra permita uma
utilização pública, tais como: carros abandonados, vãos de escada, entradas de
prédios, fábricas e prédios abandonados, casas abandonadas ou outros.
ou
3 A ENIPSSA 2017-2023 foi aprovada pelo Conselho de Ministros, através da Resolução nº 107/2017 de 25 de
julho de 2017, e assenta em três objectivos estratégicos, que visam a promoção do conhecimento do fenómeno
das pessoas em situação de sem-abrigo, informação, sensibilização e educação, o reforço de uma intervenção
promotora da integração das pessoas em situação sem-abrigo, bem como a coordenação, monitorização e
avaliação. (consultada em: http://www.enipssa.pt/objetivos-estrategicos-e-metas).
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Sem casa, encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito:
• Alojamento temporário – equipamento que acolha pessoas que não tenham
acesso a um alojamento permanente e que promova a sua inserção. Corresponde,
por exemplo, à resposta social da nomenclatura da Segurança Social ou outras
de natureza similar, designada por Centro de Alojamento Temporário: “resposta
social, desenvolvida em equipamento, que visa o acolhimento, por um período
de tempo limitado, de pessoas adultas em situação de carência, tendo em vista o
encaminhamento para a resposta social mais adequada4.

Porque as Pessoas são Sem-Abrigo?
Toro e Warren (1999) descrevem como principais critérios para definir o fenómeno
dos sem-abrigo, a natureza das condições de vida, e ao fim de quanto tempo a pessoa
que viva nessas condições é considerada sem-abrigo. Associada às pessoas que dormem
em abrigos ou que vivem nas ruas, deve a definição incluir aqueles que se encontram em
instituições, hospitais ou prisões, que serão desinstitucionalizados e não têm para onde ir.
Por exemplo, Rivlin (cit. por Pereira, Barreto e Fernandes, 2000) diferencia os sem-abrigo
em termos da duração do período em que estes se encontram na rua e do consequente
grau de vulnerabilidade. Distinguem-se, assim, quatro formas de sem-abrigo:
• O crónico, que passa grande parte da sua vida na rua, tem apenas dinheiro
suficiente para gastos mínimos; pode manter uma rede de contactos sociais ou
formar pequenas comunidades com pessoas na mesma situação;
• O periódico, que tem casa, mas que, por vezes, a deixa indo viver para um albergue
ou até mesmo para a rua, mantendo-se, no entanto, essa casa acessível;
• O temporário, que está numa situação de sem-abrigo devido a uma situação
inesperada. Tem a capacidade para manter uma casa estável;
• Por último, o total, que é considerado o mais dramático de todos. Não tem casa,
pernoita em albergues, igrejas, edifícios abandonados. Por norma, são pessoas
traumatizadas por não manterem relações sociais na comunidade, e que não têm
qualquer tipo de suporte social nem humanos.
Em tempos, a natureza das explicações para o surgimento dos sem-abrigo, estava
centrada apenas nas características individuais dos sem-abrigo. No entanto, o aparecimento
4 In Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2017, de 25 de julho
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em massa e a selectividade social do fenómeno, bem como a heterogeneidade de situações
e de trajectórias que a situação de sem-abrigo encerra, colocaram em causa as explicações
de carácter individual (Pereira, Barreto e Fernandes, 2000). Os estudos centrados apenas
nos indivíduos não fariam mais do que identificar os factores vulneráveis, e não as causas
dos problemas (Bento e Barreto, 2002).
Assim, é considerado que a abordagem mais adequada para a situação de sem-abrigo é
a que considera a sua complexidade (Anderson e Christian, 2003; Clapham, 2003; Sosin,
2003) de uma forma contextual, tendo em conta todos os factores que a podem influenciar,
assim como a complementaridade entre diferentes factores (Meert et al., 2004).
Por isso, a situação de sem-abrigo não é um problema social distinto com características e
causas únicas (Pleace, 1998) e, como tal, não deve ser conceptualizada enquanto problema de
ordem estrutural ou de ordem individual, mas sim considerada na interacção e sobreposição
entre estruturas sociais e circunstâncias individuais (Anderson e Christian, 2003), isto é,
num modelo que integre ambos os tipos de fatores de risco (Commitee of the Regions e Shinn,
cit. por Clapham, 2003, e que considere também a importância dos acontecimentos de vida
como centrais na explicação da situação de sem-abrigo (Sosin, 2003).
Poderão existir quatro causas principais que contribuem para a situação de sem-abrigo:
pobreza persistente, distúrbios de comportamentos, empobrecimento das redes sociais e
perda de habitação acessível (Koegel et al.; Rossi, cit. por Shinn et al., 1998). Os factores
estruturais estão relacionados com a organização da sociedade, tais como condições de
emprego e do mercado habitacional, e políticas públicas, como as da saúde e da segurança
social (Clapham, 2003), e os factores individuais estão relacionados com: perturbações
psiquiátricas, défices educacionais e profissionais, desafiliação e falta de identificação
cultural (Piliavin et al., cit. por Bento e Barreto, 2002).
Existem outros factores de risco que fazem uma pessoa tornar-se sem-abrigo, tais
como: conflitos; fim de relações; abuso físico e sexual; falta de qualificações; desemprego;
consumo de álcool e drogas; problemas de saúde mental e do foro judicial, ou seja, com
o sistema de justiça criminal (prisões); endividamento; falta de uma rede de suporte
social (Randall e Brown, cit. por Clapham, 2003); ou institucionalização ou morte de
um progenitor durante a infância (Nordentoft e Wandall-Holm, cit. por WHO, 2005).
Uma abordagem mais centrada numa explicação da natureza dos problemas que
afectam os sem-abrigo, apresenta três explicações:
• Ser sem-abrigo como uma opção de vida (decisão consciente em rejeitar a vivência
numa casa convencional);
• Ser sem-abrigo devido a problemas patológicos (doença mental, droga/alcoolismo…);
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• Ser sem-abrigo como consequência de acontecimentos ou circunstâncias negativas
(violência doméstica, incapacidade financeira para manter um alojamento…)
(“Estudo dos Sem-abrigo”, ISS, 2005).
Koegel et al. (cit. por Sousa e Almeida, 2001) argumenta que o aparecimento de
pessoas sem-abrigo está intrinsecamente ligado às políticas que afectam o bem-estar das
famílias, particularmente das mais pobres. Isto inclui as políticas relacionadas com a
distribuição de rendimentos, com a habitação, com o emprego, com a educação, com
o abuso de substâncias e com a saúde mental. Assim, a prevenção de situações de semabrigo terá que passar necessariamente por mudanças nessas políticas.

Abordagem dos Sem-Abrigo de acordo com uma Perspectiva Ecológica
Ornelas (1997) refere que a Ecologia é um paradigma científico e um conjunto
de valores, partindo do pressuposto de que o ambiente exerce efeitos significativos no
comportamento humano. A Ecologia focaliza-se na relação entre os organismos e os
recursos, chamando a atenção para o que está para além da pessoa.
A perspectiva ecológica, segundo Kelly (cit. por Ornelas, 1997) transpõe a necessidade
da observação dos indivíduos nos seus contextos naturais, propõe a impossibilidade de
separação, dos métodos de investigação, dos valores subjacentes e do trabalho ou posição
do interventor social.
A partir dos quatros princípios da perspectiva ecológica podemos compreender a
relação do indivíduo com os contextos sociais. Neste contexto, pretende-se fazer uma
analogia entre a perspectiva ecológica e a problemática da situação de sem-abrigo. Os
quatro princípios da perspectiva ecológica são:
a) Princípio da adaptação:
Está em causa a adaptação do indivíduo ao meio social e a sua relação com o
mesmo. A especificidade dos recursos que o meio proporciona e como estes podem
facilitar determinados comportamentos e constranger outros (Ornelas, 1997). O
contexto social é estruturado em vários níveis de análise, em que cada um deles
contribui para a compreensão do ambiente e os seus efeitos no comportamento
(Bronfenbrenner, cit. por Toro et al., 1991). Quanto aos sem-abrigo, o princípio
da adaptação demonstra que existem diversas influências de adaptação, que são:
as influências socioculturais, onde se sugere a necessidade de considerar a forma
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como os factores sociais e culturais influenciam esta problemática. Segundo Toro e
Rojansky (cit. por Toro et al., 1991) numa análise dos factores que influenciaram a
problemática dos sem-abrigo, sugere-se que o recente crescimento do fenómeno de
sem-abrigo nos Estados Unidos, pode ser o resultado de diferentes manifestações
culturais, o que diferencia este país dos outros. Na influência local é importante
ter em conta os vizinhos, o meio em que interagem, tudo aquilo que os envolve
localmente. Embora vários factores socioculturais vão no sentido de uma visão global
dos sem-abrigo, a consideração de múltiplos níveis de análise sugere que o contexto
de vizinhança fornece constrangimentos mais imediatos face aos sem-abrigo. De
que forma as pessoas se enquadram no meio. Destaca a noção de que a adaptação
funciona como uma interacção entre as características pessoais e as características
individuais dos contextos; assim, nenhuma política, serviço, ou recurso deve ser visto
como a única solução possível, visto que a situação de sem-abrigo é um fenómeno
que aponta para um conjunto de factores ligados entre si (Toro et al., 1991).
b) Princípio dos Recursos Cíclicos (Cycling of Resources):
Se o princípio da adaptação realça uma visão contextual dos sem-abrigo, o
dos recursos cíclicos promove um enfoque diferente na forma como os recursos
no sistema social são definidos, distribuídos e melhorados. Adoptar a perspectiva
de recursos cíclicos nos sem-abrigo, implica a procura das forças do indivíduo
e da comunidade em que podem ser desenvolvidos e aplicados, tendo em
consideração a forma como os recursos não explorados na comunidade podem ser
melhor utilizados (Toro et al., 1991). A avaliação dos recursos a nível individual
é importante para avaliar aqueles que são necessários para sobreviver como uma
pessoa sem-abrigo nos mais variados contextos. Para o desenvolvimento das
intervenções, a avaliação dos procedimentos para a utilização desses recursos,
é essencial para clarificar a forma como as capacidades são distribuídas na
comunidade e como a comunidade partilha as suas competências (Kelly, 1986).
c) Princípio da Interdependência:
Refere-se não somente à existência de uma influência mútua entre os
componentes da comunidade, mas também à sua interacção dinâmica ao longo
dos tempos. Este princípio realça a complexidade dos processos de mudança e
aponta a comunidade como unidade base de intervenção (Ornelas, 1997). O
princípio da interdependência pode ser aplicado em diferentes níveis de análise,
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tal como os outros princípios ecológicos. Este princípio realça que, por exemplo,
em contexto individual e familiar, tornar-se sem-abrigo envolve várias alterações
na vida, como, por exemplo, na redefinição do papel da família, numa mudança
individual e na rede social, ou no aumento de problemas de saúde (Streuning e
Padgett, cit. por Toro et al., 1991).
d) Princípio da Sucessão:
É particularmente relevante para estudar os ambientes sociais e acautela o
investigador a avaliar e definir a mudança sistémica presente na comunidade antes
de iniciar qualquer intervenção (Kelly, 1986). Isto implica que na avaliação dos
ambientes ou contextos, estes não sejam designados como estáticos. Segundo
este princípio os problemas e as limitações com que nos defrontamos residem
na capacidade de visionar e criar novos contextos (Ornelas, 1997). Defende,
igualmente, uma abordagem histórica e contextual na compreensão actual deste
fenómeno social. Promove a compreensão temporal dos sem-abrigo incluindo os
seus antecedentes, estádios ou fases, e reacções.
Esta perspectiva (ecológica) dá relevância ao contexto em que os sem-abrigo
estão inseridos e à complexidade das interacções ao nível social, pessoal, e
económico, e os recursos oferecidos pelos serviços que afectam directamente o
seu bem-estar.
Em síntese, a perspectiva ecológica oferece um quadro de análise múltiplo e passível
de adaptações dinâmicas aos estudos sobre os sem-abrigo.

Conclusão
Do que atrás ficou exposto, percebe-se que o fenómeno dos sem-abrigo é, pela própria
essência da experiência humana, uma realidade multidimensional. No seu surgimento e
permanência no tempo interactuam múltiplas causas que se estimulam e alimentam entre
si. Os défices de rendimento, a falta de objectivos de vida e de realização pessoal, a ausência
de respostas no quadro do mercado imobiliário, os limites das políticas públicas sectoriais,
a privação, os problemas psicológicos e a fraca integração comunitária interagem para
determinar a ocorrência de situações não condizentes com os princípios de solidariedade
e fraternidade universal que deveriam nortear a vida das nossas sociedades. Importa, deste
modo, promover uma atenção renovada sobre as experiências e os percursos de todos
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aqueles que vêm negado o acesso a um bem crucial para a construção de um projecto de
vida recompensador – a Habitação.

Bibliografia
Anderson, I. E Christian, J. (2003). Causes of homelessness in the UK: A dynamic analysis. Journal of
Community and Applied Social Psychology, 13 (2), 105-118.
Batista, I. (2005) O fenómeno dos sem-abrigo em Portugal, Revista Semestral Rediteia, 36.
Bento, A. e Barreto, E. (2002). Sem-Amor, Sem-Abrigo, CLIMEPSI Editores, Lisboa.
Brousse, C. (2005). Définir et compter les sans‑abri en Europe: enjeux et controverses. Genèses, 58, 48‑71.
Clapham, D. (2003). Pathways approaches to homelessness research. Journal of Community and Applied Social
Psychology, 13, 2, 119-127.
Edgar, W. M., Edgar, B., Doherty, J., & Mina-Coull, A. (1999). Services for Homeless People: Innovation and
Change in the European Union. Bristol: The Policy Press.
INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL (2005). Estudo dos Sem-Abrigo, Instituto da Segurança Social, Lisboa;

Kelly, J. G. (1986). Context and process: An ecological view of the interdependence of practice and
research. American Journal of Community Psychology, 14, 581–589.
Leginski, W. (2007). Historical and Contextual Influences on the U.S. Response to Contemporary
Homelessness. In Dennis, D.; Locke, G. and Khadduri, J. (Eds.) Toward Understanding Homelessness:
The 2007 National Symposium on Homelessness Research. Acedido a 17 de março de 2021, disponível em:
https://www.huduser.gov/portal/publications/homeless/p1.html
Meert, H., Edgar, B., & Doherty, J. (2004). Towards an operational definition of homelessness and housing
exclusion. In ENHR conference Housing, Growth and Regeneration.
Ornelas, J. (1997). Psicologia Comunitária, Fim de Século, Lisboa.
Pereira, A., Barreto, P., e Fernandes, G. (2000). Análise Longitudinal dos Sem-Abrigo em Lisboa: a situação em
2000, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa.
Pleace, N. (1998). Single Homelessness as Social Exclusion: The Unique and the Extreme. Social Policy and
Administration, 32, 1, 46-59.
Shinn, M., Weitzman, B. C., Stojanovic, D., Knickman, J. R., Jimenez, L., Duchon, L., James, S. e KrantZ,
D. H. (1998). Predictors of Homelessness Among Families in New York City: From Shelter Request to
Housing Stability. American Journal of Public Health, 88, 1651-1657.
Sosin, M. R. (2003). Explaining adult homelessness in the US by stratification or situation. Journal of
Community and Applied Social Psychology, 13, 2, Chichester, 91-104.
Sousa, F. e Almeida, S. (2001). E se perguntassemos aos sem-abrigo? Satisfação e necessidades percepcionadas
face aos serviços num abrigo de Lisboa. Análise Psicológica, 19, 2, 299-312.
Springer, S. (2000). Homelessness: a proposal for a global definition and classification. Habitat International,
24, 475- 484.
Toro, P. A. e Warren, G. M. (1999). Homelessness in the United States: Policy Considerations. Journal of
Community Psychology, 27, 2, 119-136.
Toro, P. A., Trickett, E. J., Wall, D. D., & Salem, D. A. (1991). Homelessness in the United States: An ecological
perspective. American Psychologist, 46, 1208-1218.
WHO (2005) Make Every Mother and Child Count, Geneva.

394

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1

Indice
Tábula Gratulatória ..............................................................................................
Testemunho de um Serrano ..................................................................................
Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático ................................
Prefácio .....................................................................................................................

11
17
19
33

Mensagens Institucionais ...................................................................... 41
Mensagem do Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra ............................. 42
Mensagem do Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra ........ 43
Mensagem do Director do Departamento de Geografia e Turismo e Presidente
da Associação Portuguesa de Geomorfólogoss ...................................................... 44
Mensagem da Coordenadora Científica do CEGOT ............................................ 47
Mensagem do Diretor Nacional de Prevenção e Gestão de Riscos, ANEPC ......... 48
Mensagem do Presidente da Direção da Escola Nacioanl de Bombeiros ................ 49
Mensagem do Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses ............................. 50
Mensagem do Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores ..... 53
Mensagem do Presidente da PAFO .......................................................................... 54
Mensagem do Diretor do Departamento de Gestão de Fogos Rurais, ICNF ........ 56
Mensagem do Presidente da Associação Portuguesa de Geógrafos ......................... 58
Mensagem do Presidente do Conselho Diretivo da AGIF ..................................... 59
Mensagem do Vogal do Conselho Diretivo da AGIF ........................................... 60
Mensagem do Presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil ....... 62
Mensagem Ex-vogal da Direção da Escola Nacional de Bombeiros ........................ 64
Mensagem do Presidente da Assembleia-Geral da RISCOS .................................. 66
Mensagem do Secretário da Assembleia-Geral RISCOS ........................................ 68

A GEOGRAFIA FÍSICA E OS RISCOS.
Interfaces entre as alterações da paisagem e a dinâmica ambiental ............. 71
As cheias do rio Mondego e as soluções que tardam a implementar ......................... 73
Diana Filipa Alves Freire e José Simão Antunes do Carmo
As variações recentes do nível do mar e o risco no litoral .......................................... 97
António Alves-da-Silva e Pamela Matlack-Klein
691

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço

A importância do arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente para o estudo das
cheias no rio Ave ...................................................................................................... 115
Francisco Costa
A aplicação de gabiões em sistemas de meandros: um caso de recuperação
pontual de área degradada ....................................................................................... 127
Tupac Borges Petrillo
La reducción del riesgo de inundación mediante la ordenación del territorio:
evolución y avances en España. Algunos ejemplos ................................................... 137
Jorge Olcina Cantos
Changement climatique et inondations dans l’espace méditerranéen français ......... 161
Zeineddine Nouaceur
Cartographie des zones inondables dans le Rif méridional : Réalité des risques et
perspectives de gestion à Aïn Aïcha (Province de Taounate, Maroc septentrional) .... 177
Younes El Alami, Noura Rassam, Mostafa Hmamouchi, Mohammed El-Fengour
and Abdelghani Houari
Processos perigosos na zona costeira adjacente à foz do rio Apodi-Mossoró,
Nordeste do Brasil ................................................................................................... 195
Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Quantificação das mudanças recentes na forma e volume da restinga do
Cabedelo, foz do rio Douro ..................................................................................... 205
Rui Morais Fernandes, Alberto Gomes e José Teixeira
Na adaptação aos riscos climáticos é preciso pensar pequeno .................................. 217
Ana Monteiro, Helena Madureira, Carlos Sousa e Maria Pacheco
Aplicación para cálculo del riesgo sísmico de un sitio específico ............................. 227
Alexander Dueñas, Danilo Corral y María Augusta Fernández Moreno
A Escarpa da Serra do Pilar, ontem, hoje e o futuro ................................................. 239
Salvador Almeida
Riscos Geológicos – Alguns exemplos em Portugal ................................................. 253
Carla Caroça
Erosão Hídrica dos Solos: o caso particular de Idanha-a-Nova (Castelo Branco) .... 263
Paulo Lemos e Cláudia Costa
Fatores de controlo da evolução das ravinas em ambiente Mediterrâneo ................. 275
Bruno Martins, Adélia Nunes e Ana C. Meira Castro

692

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1

Medidas de mitigação e controlo de ravinamento: Um estudo de caso das ravinas
de Seirós (Norte de Portugal) ................................................................................... 287
Bruno Martins, Cármen Ferreira, Adélia Nunes e Ana C. Meira Castro
Risco ambiental de poluição por microplásticos: a importância da análise de
distribuição espacial ................................................................................................ 297
Inês Amorim Leitão e António Dinis Ferreira
Risks of water scarcity and regime in Santiago Island (Cape Verde) .......................... 307
Isabel Pedroso de Lima, Carmen Celine Martins e João L. M. Pedroso de Lima
Remote sensing based tools to assess risk in rice agriculture ................................... 317
Isabel Pedroso de Lima, Romeu Gerardo Jorge e João L. M. Pedroso de Lima
Métodos da Pesquisa em Geografia Física: Lições da Experiência com o Professor
Luciano Lourenço ................................................................................................... 327
Jorge Luis P. Oliveira-Costa
Uma questão sobre etimologia [ao Professor Luciano Lourenço] ............................ 355
Ney Roberto Vattimo Bruck e Greice Martins Gomes
A GEOGRAFIA HUMANA, O TURISMO, A EDUCAÇÃO E OS RISCOS
Desafios de uma sociedade em mudança .............................. 363
A casa e o risco - entre a insegurança, o domocídio e a instrumentalização geopolítica ..... 365
João Luís J. Fernandes
A problemática dos sem-abrigo: conceito(s) e dinâmicas de causalidade .................. 383
José Lúcio e Filomena Marques
“Tanta casa sem gente, tanta gente sem casa”. A geografia dos sem-abrigo na
ótica dos riscos sociais .............................................................................................. 395
Fátima Velez de Castro e Ana Maria Cortez Vaz
Envelhecimento e crises ........................................................................................... 411
Miguel Padeiro
Envelhecimento e solidão: o papel das bibliotecas móveis na mitigação de riscos sociais ... 421
Maria Beatriz Marques
A Geografia e os territórios de risco: contributos para a compreensão da difusão da
COVID 19 à escala global ....................................................................................... 439
Paulo Nuno Nossa e Fernanda Cravidão

693

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço

Riscos climáticos, saúde pública e a vulnerabilidade socioespacial no Brasil ............. 455
João Lima Sant’Anna Neto
De la résilience à la résilience urbaine ...................................................................... 467
Yvette Veyret
Metodologia de análise de risco tecnológico na borda litorânea do Parque
Estadual do Cunhambebe na Serra do Mar – Região da Costa Verde – RJ .............. 483
Kátia Regina Góes Souza
Percepciones e imaginarios sobre la naturaleza elementos esenciales para la
gestión del riesgo ..................................................................................................... 493
Yolanda Hernández Peña
Breves considerações sobre as relações entre a valorização do espaço, o consumo da
natureza e a fragilidade Ambiental no litoral norte do estado de São Paulo, Brasil ..... 505
Antonio Carlos Vitte
Geografia e movimento ecológico profundo: uma alternativa aos estudos dos riscos ... 519
Hudson Rodrigues Lima e Vicente de Paulo da Silva
Riscos e resiliência em produtos do território: o caso do queijo “Serra da Estrela” ... 533
Orlando Simões e Isabel Dinis
Geografia e Riscos: problematizações do espaço urbano para a aprendizagem na
Educação Básica ...................................................................................................... 543
Eliana Marta Barbosa de Morais e Patrícia de Araújo Romão
Educação para uma ‘sociedade de risco’: ensinar e aprender a (con)viver com os
perigos e desastres .................................................................................................... 553
Laura Soares e Elsa Pacheco
Contribuições de pesquisas brasileiras sobre riscos, ensino de geografia e educação ... 573
Carla Juscélia de Oliveira Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira
Geografia e Físico-Química uma colaboração imprescindível para a compreensão do Risco ... 583
Anabella Vaz e Anabela Estudante
Legendas à procura dum mapa: a propósito da geografia e do imaginário
geográfico de Mia Couto ......................................................................................... 595
Rui Jacinto
Paisagem Protegida da Serra da Lousã: uma proposta de valorização da paisagem cultural ... 607
Paulo Carvalho e Luiz Alves

694

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1

Fragmentação em Território de Pesca: o declínio da pesca artesanal marinha em
Barra Grande, Cajueiro da Praia-PI ........................................................................ 617
Ulisses de Andrade Lima e Francisca Cardoso da Silva Lima
A cultura do vinho em Portugal. Pelos caminhos da vitivinicultura ........................ 629
Norberto Santos
Turismo e políticas públicas no Brasil: o lugar das comunidades tradicionais .......... 643
Rita de Cássia Martins de Sousa e Mônica Arruda Zuff
Abordagens metodológicas na investigação sobre percepção dos residentes em
relação ao turismo ................................................................................................... 655
Paula Remoaldo e Hélder Lopes
Por uma ética científica colaborativa: o legado de um geógrafo ............................... 679
Norma Valencio e Arthur Valencio

695

Luciano Lourenço intervindo no VII Encontro Nacional de Riscos e II Fórum ISCIA,
Aveiro, 19 de abril de 2012.
Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.

Impressão:
Simões & Linhares, Lda.
Rua do Fetal, Lote 5
3020-923 Coimbra
Telefone: (0351) 239 084 200 | E-Mail: geral@simoeselinhares.pt
Web: https://www.simoeselinhares.pt
Setembro de 2021

coimbra
2021

