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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.
34

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1

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
Esse ensaio visa refletir sobre relevantes dilemas com os quais os cientistas
contemporâneos têm que lidar na sua trajetória profissional, pressionados a escolher
entre uma sociabilidade baseada numa ética competitiva ou aquela fundada numa ética
colaborativa. Busca-se caracterizar o modus operandi subjacente a esses percursos éticos
inconciliáveis. E, em seguida, tendo como pano de fundo o contexto científico de
estudos sobre riscos, a reflexão se aprofunda na escolha pelo caminho colaborativo
tomando como referência a prática profissional e de cidadania de um geógrafo lusitano,
o qual faz de seu ofício um recurso estratégico de amarração social do seu lugar de
pertença com o meio científico.
Palavras-chave: Riscos, ética, política científica, Portugal, geografia.

Abstract
Towards a collaborative science ethics: a geographer’s legacy. This essay aims to reflect on
key dilemmas which contemporary scientists must deal with along their professional
trajectories, under the pressure to choose a sociability based on competitive ethics or
founded on collaborative ethics. It looks to characterize the modus operandi underlying
such irreconcilable ethical paths. Then, having as background the scientific context of
the study of risks, the reflection is deepened towards the choice for the collaborative
path, having as reference the professional and citizen practice of a Portuguese geographer,
who turns his craftsmanship into a strategic resource for the social bonding of his place
of belonging with the scientific medium.
Keywords: Risks, ethics, science policy, Portugal, geography.
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Introdução
Nos dias atuais e em todo o mundo, cientistas estão na berlinda e vêm experenciando
uma situação ambígua. De um lado, os mesmos têm sido sujeitados a uma política
científica – simultaneamente, global e nacional – que estimula a ética individualista e
premia os que se destacam nos valores do personalismo e do incremento à concorrência
entre instituições. Para galgarem os patamares mais elevados, precisam se dispor a adequar
o seu comportamento profissional e/ou a suas práticas institucionais nos parâmetros de
uma sociabilidade de contínua comparação e competição entre pares. De outro lado,
a comunidade científica tem reconhecido a complexidade dos problemas hodiernos, os
quais passam a requerer visões integrativas e inovativas, as quais convocam a articulação
entre diferentes campos disciplinares, teorias e métodos. Isso exige a adoção de uma ética
colaborativa, a qual, então, começa a permear a política científica através de avaliação de
desempenho institucional e dos termos de referência de novos editais de pesquisa, dentre
outros mecanismos. Nessa linha, parcerias interdisciplinares e/ou interinstitucionais
de trabalho são estimuladas e se tornam algo imperioso a fim de que a sinergia entre
diferentes tipos de conhecimentos, técnicas e experiências no assunto focalizado resulte
em maior celeridade nos achados científicos que virão à tona. Dito de outro modo, os
cientistas têm sido pressionados a caminhar por éticas inconciliáveis.
Na ética individualista, a ordem-do-dia não é estar sozinho, como, a princípio, se
suporia. Ao contrário disso, se torna mandatório estar com, num intento aparentemente
aglutinador. Frequentar as redes sociais, postar comentários em todo o canto, estabelecer
inúmeros contatos no tema, participar de infindas arenas de encontros, fazer-se conhecido
e partícipe do jogo político decisório e solicitado pela grande mídia têm sido algumas das
estratégias para que, num átimo, o cientista e/ou a sua instituição de inserção se sintam
legitimados o suficiente para produzirem um campo de disputas sobre um dado tema
de investigação no qual o seu destaque seja inconteste. Nesse campo, são empregadas
estratégias para se obnubilar as contribuições científicas externas bem como para se
naturalizar o emprego de armadilhas interacionais. Os rituais de aproximação entre
pares passam a ser movidos pelo controle sobre o movimento alheio, eliminando-o ou
tornando-o subserviente. A relação inicial de confiança que predispõe o colega receptivo
a fornecer informações preciosas – por exemplo, revelar fontes raras, facilitar o acesso
a parcerias estratégicas, socializar técnicas inovadoras ainda em maturação, segredar
hipóteses instigantes, compartilhar base de dados recém estruturadas e ainda inéditas
com as quais se esteja lidando e afins – é estimulada até que se tenha o domínio necessário
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para solapar as aspirações científicas do fornecedor. Ou seja, até que o demandante se
sinta instrumentalizado o suficiente para ultrapassar o informante quanto à intenção
de submeter novos projetos de pesquisa, publicar textos científicos, ministrar cursos,
aparecer em lives ou aceder a outras formas de exposição pública resultante da apropriação
daquele conjunto de informações, mormente nas estratégias de visibilização individual
ou institucional passíveis de ranqueamento para fins de obtenção de recursos financeiros.
Ataque ainda mais voraz ocorre quando o sujeito exitoso na predação científica alça
elevadas posições de poder e, desde ali, solapa derradeiramente os potenciais concorrentes.
Fazendo-o, por exemplo, através do delineamento de editais de pesquisa favoráveis ao
seu rebanho ou interferido nos processos de avaliação de grupos concorrentes ou, ainda,
providenciando para que informações sobre estes últimos em bases de dados científicos
públicos sejam apagadas a fim de decretar a sua morte social1. As rivalidades institucionais
não ficam atrás nessa insana corrida, posto que as organizações que produzem critérios de
ranqueamento não agem apenas sobre a gestão institucional, uma vez que provocam os
gestores a exercerem pressões contínuas e desumanas sobre os seus membros suscitando
um produtivismo irrefreado que tornam deploráveis, injustas e assimétricas as condições
de relacionamento intra e extraorganizacional (Brankovic, 2021).
No sentido oposto ao acima mencionado, há a ética colaborativa, a qual exige
reciprocidade no tratamento de problemas teóricos ou aplicados, exigência que geralmente
é dinamizada pelo convergente propósito das partes envolvidas em colocar o bem-estar
coletivo acima dos requerimentos competitivos estritos. As parcerias constituídas sob
essa orientação valorativa buscam delinear conjuntamente o objeto a ser focalizado;
os meios para desvendá-lo no uso de suas mútuas habilidades; os procedimentos de
trocas de informação entre os membros do grupo e junto a terceiros; as estratégias de
divulgação científica que respeitem os direitos autorais dos participantes; o modo de
partilha de responsabilidades na pesquisa e na representação externa do grupo; os critérios
de distribuição justa dos recursos captados e assim por diante. O dínamo colaborativo
despretensioso costuma perdurar mais do que os encontros científicos ou os editais de
pesquisa pontuais que um dia os agregaram. Por vezes, chega-se a colher bons frutos
a despeito das adversidades sistemáticas aos seus intentos de investigação científica,
1 Essa prática de supressão de informação de existência e trajetória sobre um grupo de pesquisa foi recentemente
vivenciado pela primeira autora aquando da eliminação de toda e qualquer informação acerca do Grupo de
Pesquisa por ela fundado, denominado “Sociedade e Recursos Hídricos”, o primeiro nas Ciências Humanas
e Sociais do Brasil dedicado ao referido tema, desde o ano de 1995, no âmbito do Diretório de Grupos de
Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Simultaneamente ao
desaparecimento do grupo nessa base oficial, um edital multilateral foi lançado requerendo essa informação
para fins de pontuação das equipes candidatas. Uma denúncia foi encaminhada à Ouvidoria da instituição
sobre o assunto, ainda sem resposta.
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suplantando a falta de verbas e de infraestrutura apropriada, transcendendo às denegações
havidas, marchando em frente, a despeito de todos os senões que obstaculizaram aquela
parceria. O cordão que amarra uma colaboração tão insistente e resistente aos revezes é
feito do entrelaçamento de três fios, quais sejam: o da confiança mútua; o da sede pelo
simultâneo aprimoramento e o da busca de melhoria das condições humanas ao derredor.
Esse texto trata do entrechoque entre as éticas supramencionadas. Aborda,
especialmente, o valor de parcerias caracterizadas pelos valores de reciprocidade,
os quais não sucumbem ao modus operandi das competições fomentadas pelo ethos
científico personalista. Isto é, parcerias que se referem à ciência não como um
espaço autônomo da vida social tampouco que suponha que os pesquisadores sejam
redutíveis aos seus respectivos cérebros, mas que recordam que a ciência é parte
constitutiva da vida social, espelhando os dilemas, desafios, contradições e conflitos
que nela se instauram. Que nos despertam para um mundo fenomênico vasto e
intricado que, acima de quaisquer vaidades, exige um descortinar cientificamente
polifônico e balanceado. Isto é, troca de interpretações objetiva e intersubjetivamente
compartilhadas, que reconheça a sua própria potência/influência frente àquilo que ali
se manifesta (Morin, 2004). Em tal operação, a racionalidade científica que produz
os quadros interpretativos, os quais formatarão e darão sentido ao objeto observado,
é precedentemente desencadeada pela vontade do sujeito instigado; vontade de
decodificação do objeto e de si próprio, inseparáveis que estão. Que é, também, sede
em comunicar ao mundo, ou interpelá-lo, acerca de algo até então mal resolvido.
O modo convencional da comunicação científica faz desaparecer o sujeito que
comunica, desdenha de sua situacionalidade e, como recompensa, o presenteia com
outros parâmetros objetivos de aceitação. Tal recompensa age como adestramento
intelectual alienador, que prescinde de examinar a composição existencial movente
do conhecimento científico e apaga rastros preciosos que novas gerações precisam ter
em conta para se motivarem a seguir em suas nascentes carreiras de pesquisa.
Ao redor da referida problemática, o presente ensaio é dedicado a Luciano Lourenço,
um esmerado aldeão enraizado no Goulinho, nas cercanias da Aldeia das Dez, em Portugal,
cujas escolhas profissionais o conduziram à docência e pesquisa no Departamento de
Geografia da prestigiada Universidade de Coimbra. Ao nosso ver, o aldeão é homem maior
do que o geógrafo, porque suas raízes profundas, vicejando na terra de origem, permeiam
continuamente as suas reflexões acadêmicas, porém, indo aquém e além do pensamento
disciplinar, revelando a pertinência de troca de saberes e um projeto existencial fincado na
sociabilidade dialógica. Senão, vejamos.
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1 - O pesquisador colaborativo
Na nossa percepção, quanto mais mergulhado na Academia, sobretudo quando
atribulado pelos afazeres próprios dos cargos administrativos ocupados ao longo da
carreira, mais valor o Professor Luciano Lourenço parecia atribuir aos dias nos quais podia
retornar à sua aldeia, escapando da vida urbana coimbrense para retomar suas tarefas
rurais, conviver com a gente local e desfrutar das festividades comunitárias e da incansável
beleza paisagística. Tais elementos vinham retroalimentar o seu interesse intelectual por
sua região, alçando-o a legítimo, relevante e renovado objeto de conhecimento científico
a perpassar os recintos universitários da Universidade de Coimbra e indo muito além
dos muros institucionais, num sentido de processo de co-construção de pesquisas entre
parceiros envolvidos, conforme aludido por Desgagné (2007). Isso foi sendo gestado desde
os primeiros trabalhos científicos por si elaborados na época de sua formação científica e
adentrou por décadas a fio, inspirando estudos colaborativos com seus orientados, colegas
da própria instituição ou com aqueles vindos de outras paragens, como foi o caso dos
autores do presente texto.
Tal como Mills (2009) refletiu acerca do artesanato intelectual do sociólogo, no qual a
vida vivida e o trabalho de reflexão se tornam indissociáveis, também o geógrafo Luciano
Lourenço traduziu o seu lugar como sendo um portentoso motor à espera de reparos na
oficina de ideias científicas, sempre com as portas abertas e movimento constante. Os
reparos requeridos eram aqueles relativos aos riscos e às catástrofes que continuamente
ameaçavam perturbar, ou efetivamente perturbavam, as rotinas de sua região, trazendo
sofrimento à sua gente. Dentre tais crises que mereciam e ainda merecem a sua contínua
atenção, destacam-se as inundações e os incêndios florestais, fenômenos que foram por
ele abordados como elementos integrados entre si, vinculados aos modos de vida e de
existência de sua gente e de sua própria histórica pessoal. Como ele mesmo rememorou,
em entrevista concedida aos autores em janeiro de 2013, desde à época de seus primeiros
estudos científicos, os passos dados adiante no terreno acadêmico jamais os levariam
a abandonar o seu lugar de origem, o qual iria carregado dentro de si, fazendo-se de
experimento para ensejar a manutenção dos vínculos socioespaciais e – por que não? –,
espantar as saudades quando a vida citadina lhe cobrava maior presença.
A precária performance de distanciamento entre sujeito e objeto, a que Morin (2004)
incisivamente denunciou, nunca foi algo a que Luciano tivesse recorrido ao longo de
sua trajetória científica. Ao contrário disso, deixava transparecer a todos que seu ofício
de geógrafo o habilitava a utilizar as suas ferramentas disciplinares específicas em favor
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da alma orgulhosa do aldeão e dos clamores do povo local. O crescente refinamento
de seu conhecimento geográfico da região rapidamente se traduzia em visão prática
compartilhada com o meio técnico. Luciano recorda as origens desse debruçar científico:
“Os meus primeiros trabalhos de investigação e, também, os primeiros a
serem publicados, prendem-se com as minhas raízes, pois sou natural de uma
pequena aldeia situada na bacia hidrográfica do rio Alva, por sua vez afluente
do rio Mondego, que banha a cidade de Coimbra, na vertente Norte da serra
do Açor. Certamente por esse motivo, o meu primeiro trabalho publicado foi
precisamente sobre ‘As cheias do rio Alva’, a que se seguiu depois um livro
sobre ‘O rio Alva’, e o meu trabalho de maior fôlego, a minha dissertação de
doutoramento, que partiu da serra do Açor e se alargou às outras serras de xisto
(Lousã, Alvelos, Cabeço Rainho...) da Cordilheira Central portuguesa. Deste
modo, o título da tese surgiu com naturalidade ‘Serras de Xisto da Cordilheira
Central: contribuição para o seu estudo geomorfológico e geoecológico’. Ao
iniciar esse estudo, numa perspectiva puramente geomorfológica, rapidamente
percebi que, na atualidade, os incêndios florestais são um dos principais fatores
(senão mesmo o principal) que condicionam essa evolução geomorfológica.
Desde essa conclusão, a queremos compreender o verdadeiro significado dos
incêndios, foi um pequeno passo, razão porque não estranha que, logo depois
do Alva, os primeiros artigos publicados tenham a ver com incêndios florestais,
ao ponto do próprio subtítulo da tese ter vindo a ser alterado, de modo a
contemplar essa componente geoecológica” (Lourenço, 2014, p. 3-4).
A oficina onde esse geógrafo passou grande tempo a labutar, desmontando e
reencaixando as peças e engrenagens com o ferramental teórico e metodológico da
geografia, não é apenas um mero laboratório físico. Foi espaço fincado estrategicamente
próximo ao meio técnico, no aeródromo de Lousã, onde rapidamente os conhecimentos
gerados por si e por sua equipe pudessem ser aplicados em benefício das muitas
comunidades atendidas pelos serviços aéreos de combate aos incêndios. O seu Núcleo
de Investigação Científica especializado em Incêndios Florestais (NICIF) se originou
e se manteve no compromisso de formação de bombeiros, na condução de atividades
educativas ambientais de comunidades suscetíveis a tais riscos, nos sistemáticos escritos
reportando os debates em torno dos conceitos de risco, perigo e crise (Lourenço, 2014,
2015), na organização de eventos científicos de importância internacional para atualizar
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o debate, além de produzir e aperfeiçoar índices de risco úteis à tomada de decisão
operacional no combate aéreo a incêndios.
Luciano construiu uma vasta teia de atores sociais em instituições de diferentes
naturezas, enredando desde lideranças comunitárias de aldeias e freguesias a gestores
técnico-operacionais a fim de permitir que seus parceiros científicos, incluindo os seus
orientados de longo percurso e parceiros eventuais, no uso consentido e facilitado de
seu capital social, alcançassem essas relações para contribuir na compreensão científica
dos riscos aventados, dos perigos à espreita e das crises lastimadas naquela região. Aos
estudantes em processo de formação científica, os estimulava a seguir em frente através
de publicações em co-autoria (Lourenço e Bernardino, 2013). Na interlocução e
colaboração com os seus pares locais, logrou selecionar e explicar minuciosos detalhes
geográficos de fenômenos hidrológicos e suas relações com incêndios florestais (Lourenço
e Nunes, 2014). Com pares de além-mar, como os autores do presente texto, foi ainda
mais generoso como anfitrião. Dispôs-se a enveredar a um exercício polifônico entre
a geografia, a sociologia e a psicologia para destrinçar a memória social dos idosos
moradores das aldeias da sua região, a de Coimbra, acerca da experiência pessoal e coletiva
de relacionamento com o meio técnico-operacional no âmbito do combate aos incêndios
florestais (Valencio, Scopinho e Lourenço, 2014; Scopinho, Valencio e Lourenço, 2015).
Isso inclui a sua disposição, disponibilidade e confiança interpessoal para negociar a
entrada desses brasileiros em seu reverenciado campo de pesquisa e de existência, de lá
atestando às lideranças locais, desde a sua reputação e trajetória, que o material científico
e videodocumentado teria finalidade instrutiva para o debate entre os pares bem como
em prol da visibilidade das causas locais. A aposta na boa-fé alheia é seu ponto de partida
social, derivado dos valores culturais locais e de seu contínuo encantamento com a sua
terra. Trata-se de energia cativante a impregnar de imediato os ânimos dos forasteiros,
muito bem acolhidos, que colhem os promissores resultados científicos derivados da
ponte ética estabelecida entre o artesão-geógrafo, os informantes locais e os pesquisadores
visitantes que com ele colaboram. Tal experiência de pesquisa e de encontro humano
são gratificantes, devido ao acesso incomum a ricas histórias de vida, às rotinas locais e a
memórias de adversidades pretéritas que são compartilhadas sem reservas (Valencio et al.,
2014), legando um aprendizado indelével sobre como fazer pesquisa com e não apenas
sobre comunidades (Pimenta, 2005).
O compromisso de identificação de vias de aplicação tempestiva do conhecimento
científico gerado sempre foi uma prioridade para este geógrafo, sabedor de que a validade
das ideias acadêmicas depende de serem testadas. E fazê-lo o quanto antes, em prol das
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localidades que as recepcionavam, seria a tentativa de evitar novos acontecimentos trágicos.
O trabalho científico rigoroso e o comprometimento ético colaborativo, entrelaçados,
trouxeram para a cena acadêmica da geografia física da Universidade de Coimbra o seu
esmero em treinar novas gerações na articulação de informações de diferentes naturezas no
desenvolvimento da pequisa, desde os registros cartográficos e fotográficos, aos jornalísticos
e estatísticos. A isso se soma a sua disposição na produção editorial e demais habilidades
comunicativas para abrir espaço aos pares na interpretação do conturbado mundo vivido.

À guisa de conclusão
O Professor Luciano Lourenço foi acolhido pela Universidade de Coimbra, uma das
mais antigas e reputáveis instituições acadêmicas do mundo, uma oportunidade ímpar
para estar, a um só tempo, vinculado ao mundo acadêmico e nele vincular a sua região de
origem, cuja convivência sempre lhe foi cara. A despeito da prestigiosa vida institucional
acadêmica da qual desfrutou como membro ativo – e na qual as suas contribuições foram,
são e serão fartamente reconhecidas –, o artesão fingirá descansar enquanto prosseguirá
discretamente em oficinas outras, autodeterminadas e antecedentes. É de sua natureza
seguir pensando para renovar o sentido da vida, encaixar as novas peças e engrenagens no
motor em reparação na sua bancada intelectual. E porque possa reconhecer a importância
da reflexão geográfica na vida vivida, o sentido promissor de sua nova trajetória autônoma
não será perdido. Ao contrário, é oportunidade ímpar de reencontro consigo mesmo, de
maior controle do tempo após uma longa jornada de doação.
Num olhar antropológico singular acerca de rituais de troca de povos aborígenes,
Mauss (2017) revelou que, sob a prática de dar presentes, havia o deslocamento da energia
espiritual do doador, que poderia, desde aí, interferir nas capacidades do recebedor.
Através do ritual de troca de presentes, um novo estágio de equilíbrio se instauraria, uma
vez que a ascendência da energia contida no presente do doador seria absorvida, porém,
retribuída pelo presente oriundo da contraparte. No caso em tela, o artesão-geógrafo,
desde há muito, é sabedor de que o presente que está destinado a receber é o das lições
assimiladas por aqueles que testemunham ou convivem com o seu exemplo de profissional
e de cidadão. Por mais abundante e oportuno que seja, será sempre presente ínfimo perto
do tanto que vem legando ao Outro.
No campo simbólico, que se situa para além das qualidades fenomênicas dos objetos
geográficos, revela-se o sentido mais sutil e duradouro das interações sociais. A concretude
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das trocas científicas às quais Luciano se dedica pode ser mensurada de variadas formas e
ao longo de décadas: na presença física ou virtual numa reunião; no tempo despendido
para a gestão departamental e demais compromissos administrativos; na participação em
evento organizado por colegas; no espaço ofertado aos pares para a publicação de seus
achados recentes de pesquisa; na disponibilidade para produzir textos em coautoria, entre
outros. Trata-se da disposição recorrente para a doação de si; de ter na ponta da língua uma
reflexão perspicaz para alimentar a mente alheia; de estar sempre disposto a uma acolhida
gentil e calorosa; de agregar os que apresentam posições divergentes de interpretações
acerca de um objeto de comum interesse e, enfim, de propiciar o alargamento de canais
de cura para as relações interpessoais esgarçadas pela sanha competitiva que coloca todos
contra todos no meio científico.
Ao fim e ao cabo, o saber-fazer inestimável de Luciano não se origina e nem se esgota
em sua contribuição no campo da geografia, que é o corcel disciplinar sobre o qual galopa
freneticamente as montanhas e atravessa os rios de sua querida terra natal. Tampouco está
adstrito à sua relevante contribuição intelectual à consolidação das ciências cindínicas,
desde onde é guardador zeloso de conceitos, métodos e de achados de pesquisas empíricas.
Seu saber-fazer tem como raízes a ética da partilha, nutre o solo alteridade. A qualidade
superior de sua humanidade, revelada desde o primeiro contato que com ele se tenha, é
exigente quanto aos princípios éticos que garantam a dignidade do Outro. Nisto, Luciano,
sem sequer necessitar dizê-lo, confronta corajosa, sistemática e empenhadamente a ética
individualista e competitiva subjacente à lógica dominante da sociabilidade científica
contemporânea. Nisto, protagoniza exemplos de boa conduta profissional que suplantam
as métricas de impacto, que nele não cabem; não se rende ao exibicionismo intelectual;
não forja alianças utilitárias que possam prejudicar os seus conterrâneos; não desdenha da
capacidade de seus colaboradores e, por fim, não pactua com a desonestidade intelectual.
Tais raízes, fincadas no solo fértil da ética colaborativa, prosperam, produzem frutos e
lançam sementes as quais, tão abundantemente espargidas, hão de germinar.
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