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Luciano Lourenço nos 25 anos de Escuteiros da fundação do grupo de Alboraia (Valência), 
com a esposa Maria da Graça Lourenço, em 08/02/1995.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Companheiros de jornadas de investigação, 
o filho João Nuno Lourenço e o Tio Agostinho, em junho de 2000.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.





9

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 2

Luciano Lourenço, no Chile, na exposição de material de combate a incêndios florestais, 
na abertura de uma faixa de defesa da floresta contra incêndios florestais e 

visita a uma Corporação de Bombeiros, em 12/11/1995.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Num almoço do Dia de Corpo de Bombeiros de Macau, com a receção do Escudo de Armas do CB 
de Macau, estando representadas Delegações de Hong Kong, Província de Guangdong (RPC), 

Macau e a Escola Nacional de Bombeiros, Portugal, a 2 de maio de 1998.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Luciano Lourenço, em representação da ENB - Escola Nacional de Bombeiros, 
na recepção a Delegação de Bombeiros de Macau, em abril de 2000.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço na Visita 
do Presidente da República 
Mário Soares às instalações 
do NICIF, a 14/04/1994 e, ao 

lado, com o Ministro da 
Administração Interna Jorge 

Coelho e o Presidente da 
Liga dos Bombeiros 

Portugueses, Lourenço 
Batista, em 28/04/1997.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço numa Alocução 
durante um EPRIF - Encontros 

Pedagógicos sobre Risco de Incêndio 
Florestal, em 20/11/1995.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço, na Sessão de Encerramento do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos, 
a 20 de junho de 2019, no Instituto de Geografia, Campus Santa Mônica, 

da Universidade Federal da Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.

Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.

Luciano  Lourenço, numa das reuniões do PREFER - Space-baSed InformatIon Support for 
preventIon and recovery of foreSt fIreS emergency, desenvolvido por um 

consórcio de 8 instituições, oriundas de 5 países, em 04/06/2015.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.





PENSAR A FLORESTA NA 
PERSPETIVA DOS RISCOS

Dos incêndios florestais à 
diversidade ecológica

Luciano Lourenço, na selva Amazónica em 16/06/2012.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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A investigação geográfica dos incêndios florestais em Portugal
– Luciano Lourenço o grande impulsionador -

António Bento-Gonçalves
Universidade do Minho, Centro de Estudos em Comunicação e Sociedade
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Resumo

Num país onde os incêndios florestais configuram um dos principais riscos, 
Luciano Lourenço foi pioneiro e o maior impulsionador do estudo geográfico dos 
incêndios florestais, o que permitiu colocar a Geografia ao lado de outras ciências que 
desde cedo foram reconhecidas como fundamentais no estudo da referida temática.

Este pequeno texto, que pretende, em primeira análise, homenagear o Prof. 
Luciano Lourenço, tenta, de forma muito resumida, realçar o papel crucial que, quer 
enquanto investigador, quer enquanto divulgador, ele teve no desenvolvimento e 
consolidação dos incêndios florestais como objeto de estudo da Geografia.

Palavras-chave: Luciano Lourenço, geografia, incêndios florestais.

Abstract

Geographical research on forest fires in Portugal - Luciano Lourenço the great promoter.
In a country where forest fires are one of the main risks, Luciano Lourenço was a 

pioneer and the major promoter of the geographic study of forest fires, which allowed 
placing Geography side by side with other sciences that from early on were recognised 
as fundamental in the study of this subject.

This short text, which intends to pay homage to Prof. Luciano Lourenço, tries, in 
a very brief way, to highlight the crucial role that he had, both as a researcher and as 
a disseminator, in the development and consolidation of forest fires as an object of 
study of Geography.

Keywords: Luciano Lourenço, geography, forest fires.
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Introdução

Portugal é um país onde a recorrência, a dimensão e a intensidade dos incêndios florestais 
lhes confere um lugar de destaque no conjunto dos principais riscos que enfrenta no Séc. 
XXI. O papel da Geografia no seu estudo apenas se inicia em 1980 com Fernando Rebelo, 
tendo Luciano Lourenço, a partir de 1986 e durante 35 anos, demonstrado e consolidado o 
importante e crucial papel que esta ciência pode desempenhar no estudo das suas múltiplas 
e variadas facetas, mas também no contributo para a mitigação dos seus impactes.

Portugal e os incêndios florestais

O nosso pais, “mediterrânico por natureza e atlântico por posição” (Ribeiro, 1945), 
reúne, pois, as condições para se poder afirmar que possui um “piroambiente” (Pyne, 
2006), uma vez que junta as caraterísticas mediterrâneas, que conjugam a época quente 
com a época seca, à feição atlântica, que lhe permite uma elevada produtividade vegetal.

A evolução do uso do fogo em Portugal terá seguido as mesmas tendências do restante 
mundo mediterrânico, onde o fogo sempre fez parte dos ecossistemas, com a destruição 
da floresta original por fogos frequentes destinados a favorecer o pastoreio, com a 
utilização dos melhores solos para a cultura de cereais, e com o uso do material lenhoso 
para combustível e para a construção (Rego, 2001).

O uso do fogo por parte das populações é milenar no território que hoje corresponde 
a Portugal continental, assim como a ocorrência de incêndios, recuando, pelo menos, até 
11.300 anos a.p., alguns de grandes proporções e de elevado dramatismo, ceifando a vida 
de várias pessoas (Bento-Gonçalves, 2021).

Segundo Pinho e Mateus (2019), nos últimos dois séculos, e tendo em consideração as 
politicas públicas para a defesa contra incêndios no âmbito florestal, existe um período que 
vai do inicio da Monarquia Constitucional até ao dealbar da década de 1960 durante o qual 
os incêndios florestais, apesar de frequentes, só raramente assumiram proporções catastróficas.

A partir da década de 1960 entramos numa nova realidade, com a ocorrência de alguns 
grandes incêndios florestais, mas é na década de 1970 que se dá uma profunda viragem, 
aumentando a frequência, a dimensão, a intensidade e a capacidade destruidora dos incêndios.

Até 1986 Portugal nunca tinha sido flagelado por um incêndio com dimensão 
superior a dez mil hectares, tendo em 2003 visto franquear a marca dos 20 mil hectares e, 
em 2017, assistiu, por duas vezes, ao ultrapassar dos 25 mil hectares, duas vezes a dos 30 
mil hectares e uma vez a dos 40 mil hectares (Lourenço e Félix, 2019).

António Bento-Gonçalves e António Vieira
A investigação geográfica dos incêndios florestais em Portugal

– Luciano Lourenço o grande impulsionador -
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Neste contexto, merecem especial destaque os anos de 2003, 2005 e 2017, todos com mais 
de 300 mil hectares de área ardida (425 839 ha, 339 089 ha e 5 000 772 ha, respetivamente), 
tendo sido afetados por esses incêndios, principalmente, povoamentos florestais.

O início da investigação Geográfica dos incêndios florestais em Portugal

O estudo dos incêndios florestais é complexo, atendendo ao elevado número e à 
grande diversidade das variáveis envolvidas nos diferentes processos, que vão desde 
aspetos meteorológicos a aspetos sociais, passando por políticas públicas e estratégias 
de desenvolvimento, pelo uso do solo e pelas mudanças climáticas ou, ainda, pelo 
ordenamento do território e pela educação cívica/florestal, entre muitos outros.

Nas Universidades de todo o mundo, são centenas os grupos de investigação, com 
milhares de investigadores, que se dedicam à pesquisa sobre incêndios florestais, do mesmo 
modo que são vários os organismos internacionais ligados à investigação/gestão dos 
incêndios florestais, como são recorrentes e variadas as conferências sobre esta temática.

É, portanto, crescente o interesse pela investigação científica dos incêndios florestais. 
Testemunho disso é o elevado número de estudos e publicações científicas oriundas dos 
mais diversos quadrantes científicos e técnicos, como seja da Geografia, Biologia, Ecologia, 
Matemática, Física, Química, Pedologia, Edafologia, Psicologia, Sociologia, Demografia, 
História, Engenharias, entre outras. Consequentemente, tem aumentado o número de 
projetos inter/multidisciplinares e de cooperação internacional, tendo-se conseguido já a 
universalização da investigação científica dos incêndios florestais.

Também a evolução recente da Ciência do Risco revela um aumento de diversidade dos 
seus objetos de estudo, caracterizando-a por uma grande interdisciplinaridade e multidis-
ciplinaridade, cabendo à Geografia Física um papel relevante de intervenção relativamente 
a alguns riscos naturais, nomeadamente os derivados da geodinâmica (movimentos de ver-
tentes), de inundações e, também, riscos associados aos incêndios florestais (Rebelo, 2003).

No entanto, em Portugal, até aos anos 80 do Séc. XX, os incêndios florestais não eram 
objeto de estudo da Geografia, nem as suas causas ou consequências, nem a sua evolução 
temporal ou repartição espacial eram estudadas pelos geógrafos. Foi em 1980, numa 
época em que os incêndios já constituíam um sério problema, que Fernando Rebelo, o 
primeiro geógrafo a debruçar-se sobre esta temática, analisou as “Condições de tempo 
favoráveis à ocorrência de incêndios florestais”, concluindo que só com alguns tipos de 
tempo ocorrem grandes incêndios florestais (Rebelo, 1980; Lourenço, 1987).
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Assim, depois de demonstrar, em Portugal, que os incêndios florestais deviam ser um 
dos objetos de estudo da Geografia, quer enquanto objeto de estudo de diferentes ramos da 
Geografia Física, quer enquanto objeto de estudo no âmbito da Ciência do Risco, F. Rebelo 
foi responsável, no âmbito da organização do IV Colóquio Ibérico da Geografia (1986), 
pela coordenação de um grupo de geógrafos do então Instituto de Estudos Geográficos 
(IEG), que trabalhou na perspetiva de aplicação da Geografia Física aos riscos naturais.

No entanto, como o próprio refere, “à época, os estudos de riscos em Coimbra centravam-
se, principalmente, nos fogos florestais” (Rebelo, 2013), tendo então, na segunda metade da 
década de 1980, começado a destacar-se no estudo dos referidos incêndios florestais o 
geógrafo Luciano Lourenço, que veio colocar definitivamente os incêndios florestais como 
objeto de estudo de diferentes ramos da Geografia, sendo estes, na atualidade, um dos 
principais objetos de estudo da geografia (física) em Portugal (Cunha, 2021).

O contributo de Luciano Lourenço

Com efeito, Luciano Lourenço tem a sua primeira incursão científica no âmbito dos 
incêndios florestais em 1986, com a apresentação do trabalho “Consequências Geográficas 
dos Incêndios Florestais nas Serras de Xisto do Centro de Portugal. Primeira Abordagem”, 
ocorrida no IV Colóquio Ibérico de Geografia, realizado em Coimbra. Seguem-se ainda 
nos anos 80 (1987-1989) a apresentação (com publicação dos textos) em Congressos, 
Seminários e Jornadas, de 5 outros trabalhos:

•	 “Rede de estações climatológicas para apoio à detecção e combate dos incêndios 
florestais no centro do país” (I Congresso Nacional de Áreas Protegidas, Lisboa, 1987);

•	 “Efeitos do temporal de 23 de Junho de 1988 na intensificação da erosão das vertentes 
afectadas pelo incêndios florestal de Arganil/Oliveira do Hospital” (Seminário Técnico 
sobre Parques e Conservação da Natureza nos Países do Sul da Europa., Faro, 1988);

•	 “Efeitos da erosão acelerada em vertentes na sequência de incêndios florestais” 
(Jornadas Científicas sobre Incêndios Florestais., Coimbra, 1988); 

•	 “Incidência dos diferentes tipos de tempo na ocorrência dos incêndios florestais 
registados na Região Centro durante o período de 1982 a 1987” (Jornadas 
Científicas sobre Incêndios Florestais., Coimbra, 1988);

•	 “Distribuição espacial dos incêndios florestais no Centro de Portugal no período 
de 1983 a 1987. Contribuição para um mapa de risco de incêndios florestais” 
(Jornadas Científicas sobre Incêndios Florestais., Coimbra, 1988).

António Bento-Gonçalves e António Vieira
A investigação geográfica dos incêndios florestais em Portugal

– Luciano Lourenço o grande impulsionador -
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Foi igualmente neste período da segunda metade da década de 1980, que surgem os 
primeiros trabalhos publicados sobre diferentes aspetos relacionados com os incêndios 
florestais, em revistas nacionais e internacionais:

•	 “Incêndios florestais entre Mondego e Zêzere no período de 1975 a 1985” 
(Cadernos de Geografia, 7, 1988);

•	 “Tipos de tempo correspondentes aos grandes incêndios florestais ocorridos em 
1986 no centro de Portugal” (Finisterra, 46, 1988);

•	 “Os incêndios florestais na região centro” (Sociedade e Território - Revista de 
Estudos Urbanos e Regionais, 9, 1988);

•	 “Erosion of agro-forestal soil in mountains affected by fire in central Portugal” 
(Pirineos, 133, 1989);

•	 “Representação cartográfica dos incêndios florestais ocorridos em Portugal 
Continental” (Biblos, LXV, 1989).

Em 1987 passou a integrar o Projeto “Incêndios Florestais”, coordenado por Xavier 
Viegas (GMF, FCTUC) e financiado pela FLAD, JNICT e SNPRCN, do qual resultaram 
diversas publicações e relatórios, podendo-se aqui destacar o primeiro:

•	 “Análise do incêndio florestal ocorrido em Vagos/Mira, de 27 a 29 de julho de 
1987” (Centro de Mecânica dos Fluidos, Coimbra, 1987) (fig. 1).

Fig. 1 - Capa do Relatório 
do incêndio florestal ocorrido 
em Vagos/Mira, de 27 a 29 de 

julho de 1987.
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Este projeto (1987-1991) permitiu que a investigação dos docentes, recém licenciados 
e alunos do então Instituto de Estudos Geográficos, sobre esta temática passasse a 
processar-se com carácter mais sistemático e foram diversos os estudos desenvolvidos 
sobre temas relacionados com:

•	 Tipos de tempo e ocorrência de incêndios florestais;
•	 Risco de incêndio florestal;
•	 Cartografia das áreas percorridas pelos incêndios florestais;
•	 Meteorização das rochas e erosão dos solos em consequência de incêndios florestais;
•	 Caraterização demográfica e socioeconómica das regiões afetadas pelos incêndios 

florestais;
•	 Grandes incêndios florestais. Casos concretos;
•	 Avaliação de causas e efeitos;
•	 Análise estatística e cartográfica, etc. (Lourenço e Bento-Gonçalves, 1996).

Fot 1 - Parcela de erosão na serra da Lousã 
(Fonte: https://www.uc.pt/fluc/nicif/Projetos/Nacionais/picif/Investigacoes)

Com o final do projeto foi criado o Núcleo de Investigação Científica de Incêndios 
Florestais (NICIF), em 20 de maio de 1992, o qual foi sediado no IEG, passando 
a albergar diversos projetos científicos e de educação florestal, permitindo ainda a 
integração anual de diversos alunos e recém licenciados, o que contribuiu, também, 
para incentivar e promover o gosto pela investigação dos incêndios florestais junto de 
jovens geógrafos.

António Bento-Gonçalves e António Vieira
A investigação geográfica dos incêndios florestais em Portugal

– Luciano Lourenço o grande impulsionador -
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Muitos e variados foram os projetos, nacionais e internacionais, desenvolvidos no 
NICIF, dos quais podemos destacar:

•	 Determination of forest fire causes and harmonization of methods for reporting them 
(12.2008 – 12.2010). Projeto europeu financiado pela EU/JRC e que tinha como 
principal objetivo a apresentação de uma proposta que resultasse na harmonização 
das diferentes classificações de causas de incêndios florestais existentes nos vários 
países europeus, de modo a que, eventual e posteriormente, pudesse vir a ser 
adotada em toda a União Europeia;

•	 PREFER – Space-bsed Information Support for Prevention and REcovery of Forest 
Fires Emergency in the MediteRranean Area (12.2012 – 12.2015). Projeto europeu 
financiado pelo EU FP7 e que tinha como principal objetivo disponibilizar 
produtos derivados de deteção remota para utilização na prevenção de incêndios, 
na preparação para situações de emergência e na recuperação pós-incêndios na 
Europa mediterrânea, promovendo a participação dos diversos utilizadores destes 
produtos no desenvolvimento do projeto (fot. 2);

Fot 2 - A equipa de Portugal do projeto PREFER, composta por 6 elementos, distribuídos pela 
Universidade de Coimbra e Universidade do Minho 

(Fotografia de A. Vieira, 28/11/2013).
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•	 PROSEPE - Projecto de Sensibilização e Educação Florestal da População 
Escolar (1993/94 – 2015/16) – Projeto nacional cujo objetivo geral era o de 
promover atividades relacionadas com a sensibilização e educação da população 
em idade escolar para a preservação da floresta, através do conhecimento da sua 
importância socioeconómica, cultural e ambiental, bem como da promoção dos 
comportamentos e das atitudes mais apropriadas para a conservação da floresta e 
do meio no qual está inserida, bem como para a defesa da floresta contra incêndios.

Em 2004, numa época em que se verificou um crescente aumento dos riscos que 
afetavam Portugal e com o país profundamente traumatizado pelos dramáticos incêndios 
de 2003, L. Lourenço ajudou a criar a RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos, 
Prevenção e Segurança, sendo o seu Diretor desde então. Desde a sua criação, a Associação 
apostou na realização de congressos nacionais e internacionais, na formação de professores 
e profissionais e na edição, publicação e divulgação de diversas publicações.

Neste contexto, merece destaque a Revista Territorium, surgida em 1994 pela mão 
de F. Rebelo e A. Pedrosa como “Revista de Geografia Física Aplicada ao Ordenamento 
do Território e Gestão de Riscos Naturais”, sendo “a primeira do género a ser publicada 
em Portugal e uma das poucas existentes no mundo” (Rebelo, 2013). Em 2004 passou a 
ser, então, propriedade da recém formada RISCOS, sendo que, depois do prematuro 
falecimento de F. Rebelo em 2014, passou a contar com L. Lourenço como seu Diretor, 
a partir do número 22, em 2015. Como corolário do seu desempenho académico, mas 
também da sua atividade cívica no âmbito da Defesa das Florestas contra Incêndios, em 
1997 foi convidado a assumir a Presidência da Direção da ENB - Escola Nacional de 
Bombeiros, cargo que ocupou até 2002, sendo, nesse período, responsável pela profunda 
reestruturação da formação dos bombeiros, da renovação e revitalização da Revista da 
ENB e por inúmeras publicações técnicas.

Posteriormente, no âmbito da criação da APIF - Agência para a Prevenção de 
Incêndios Florestais, que se seguiu aos traumáticos incêndios de 2003 que ceifaram a vida 
a 21 pessoas, assumiu a sua Coordenação, de 2004 a 2006.

Neste período, para além de prestigiar a Geografia e continuar a demonstração da 
importância que esta ciência tem no estudo dos incêndios florestais, foi responsável, 
entre muitas outras coisas, pela criação e implementação dos Gabinetes Técnico Florestais 
(GTF) e do Plano Nacional de Defesa da Floresta (APIF, 2005).

Durante o seu percurso Académico, do qual nunca abdicou, mesmo durante os 
períodos em que ocupou altos cargos da Administração Pública, publicou um valioso 
conjunto de trabalhos, sobre os diferentes e variados aspetos relacionados com os 

António Bento-Gonçalves e António Vieira
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incêndios florestais, que vão desde as múltiplas vertentes associadas ao Risco, com 
o desenvolvimento de diversos índices, do qual nos permitimos destacar o de Risco 
Histórico-Geográfico (Lourenço e Bento-Gonçalves, 1998), passando pela Cartografia, 
pelas Causas e Consequências, com particular destaque para o seu pioneirismo no estudo 
geográfico do risco de erosão após incêndios florestais, pelo estudo e acompanhamento 
de Grandes Incêndios, pela Educação Florestal, a que sempre deu grande importância.

A par da sua investigação, sempre privilegiou a docência e a orientação e coorientação 
de Doutoramentos e Mestrados, na área dos incêndios florestais, tendo deixado profundas 
marcas em muitos dos seus alunos, orientandos e colaboradores, os quais, entretanto, e 
por influência científica direta de L. Lourenço, no seu percurso profissional se dedicaram 
e dedicam ao estudo geográfico dos incêndios florestais.

Papel igualmente importante é o da divulgação científica, que sempre acarinhou e que o 
levaram a proferir centenas de conferências em Portugal e no Estrangeiro, organizar dezenas 
de eventos e a apostar seriamente na edições de diversos livros, podendo nós aqui destacar 
duas importantes coleções: “Série Riscos e Catástrofes” e “Série Estudos Cindínicos”.

Conclusão

Pode-se afirmar, perentoriamente, que Luciano Lourenço, tendo sido pioneiro em muitas 
áreas do estudo dos incêndios florestais em Portugal, foi igualmente o maior impulsionador 
do estudo geográfico dos referidos incêndios florestais, tendo sido responsável não só pela 
sua investigação, mas também pela sua divulgação, sempre numa perspetiva de educador/
formador, que o levou a prestigiar a Geografia e a colocá-la ao lado de outras ciências que 
desde cedo foram reconhecidas como fundamentais no estudo da referida temática.

Com efeito, sendo um “Investigador” de excelência, reconhecido nacional e 
internacionalmente, quer no meio académico, quer junto dos diferentes agentes de 
Proteção Civil, nunca abdicou do seu papel de “Professor”, ensinando, formando e 
divulgando o seu conhecimento com uma paixão que, inevitavelmente, contagiou jovens 
geógrafos, que, ao espalharem-se pelo país e por diversas universidades, se tornaram, eles 
próprios, investigadores e professores, dando assim continuidade ao legado recebido de 
Luciano Lourenço.

Assim, Luciano Lourenço, ao longo dos últimos 35 anos (1986-2021), demonstrou e 
consolidou, de forma irreversível, o papel que a geografia deve ter na resolução/mitigação 
de um dos principais riscos que Portugal enfrenta no séc. XXI, o dos incêndios florestais.
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Luciano Lourenço viajando pelo Amazonas ao pôr do sol, em 15/06/2012. 
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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