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Ao recordar o Incêndio do Chiado, 30 anos depois de ele ter
acontecido, bem como outros importantes incêndios que afetaram
estruturas da cidade de Lisboa e de outras prestigiadas cidades,
em diferentes continentes, queremos revisitar esses acontecimentos
nefastos para deles retirar os ensinamentos que podem transmitir
e, com base nessas experiências, extrair as devidas lições e, assim,
aprender com o passado.
Entre outros objetivos, esta obra visa analisar:
i. Alguns dos incêndios mais marcantes que tiveram lugar em
edifícios da cidade de Lisboa;
ii. Outros importantes incêndios registados em estruturas de
várias cidades;
iii. Aspetos relacionados com as técnicas de combate e a segurança
dos combatentes;
iv. A forma de divulgação da informação e o papel da comunicação
social na disseminação das notícias;
v. A reabilitação urbana das áreas incineradas e as transformações
do espaço inerentes à reconstrução.
Desta forma, a obra apresenta uma visão multidisciplinar da
problemática inerente aos “incêndios em estruturas” que, por vezes,
também são mencionados como “incêndios em edifícios” e, ainda,
como “incêndios urbanos”, uma nomenclatura que também merece
reflexão, pois carece de clarificação e uniformização, para maior
precisão destes conceitos, uma discussão para a qual este volume
também contribui.
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p r e fác i o

A realização do XI Encontro Nacional de Riscos na cidade de Lisboa, em coorganização com o Regimento de Sapadores Bombeiros, vem reforçar o carácter
descentralizado e a cooperação institucional que, desde os primeiros tempos, a RISCOS quis imprimir a este tipo de reuniões técnico-científicas.
Mais recentemente, os Encontros Nacionais de Riscos entraram numa nova
fase, que se pretende estabilizar em torno de aspectos que passaram a individualizá-los, quer por se terem autonomizado em relação a outras reuniões científicas organizadas pela RISCOS, quer por virem a assumir uma periodicidade anual, e, sobretudo, pela especificidade que passaram a reunir, devida ao facto de pretenderem
“aprender com o passado”, o denominador comum que passou a caraterizá-los e
cujos temas, a abordar nessa óptica, devem corresponder a riscos cujas efemérides
de plenas manifestações se celebrem no ano em causa.
Deste modo, se o último Encontro teve como mote o “Acidente de Alcafache - 30 anos depois”, o XI acontece no ano em que também se cumprem 30
sobre o incêndio do Chiado. O próximo, em 2019, terá como temática o risco
sísmico, já que decorrem várias efemérides com ele relacionadas.
Se o anterior Encontro deu um passo importante em relação aos que o antecederam e que teve a ver com a publicação em livro das conferências nele proferidas,
desta vez fizemos mais um pequeno mas significativo progresso, o qual diz respeito
à edição do livro em tempo oportuno, de modo a permitir a sua distribuição no
início do Encontro, e não uns meses depois, desiderato que pretendemos manter
nas próximas realizações.
Assim, após este breve introito, diremos que o objetivo deste Encontro, à semelhança do que sucedeu com o anterior e daquilo que será expectável nos próximos,
visa revisitar um acontecimento nefasto, para dele retirar os ensinamentos que pode
transmitir e, assim, aprender com essa experiência.
Tendo em conta que, neste caso, se trata de um incêndio que decorreu na cidade
de Lisboa, aproveita-se o ensejo para também revisitar outros importantes incêndios
que decorreram tanto nessa cidade como noutras, para de todos eles retirar lições e,
assim, “aprender com o passado”.

Além dos aspetos técnicos ligados ao combate a incêndios, procede-se a uma
análise histórica de alguns incêndios que ficaram gravados na memória. Discutem-se questões da segurança e da comunicação da informação e termina-se com a
reabilitação urbana da área afetada pelo incêndio do Chiado, cobrindo a tripla perspetiva de antes, durante e depois da manifestação do risco.
Por outro lado, o XI Encontro também pretende contribuir para a discussão e
clarificação do termo que será mais adequado para designar este tipo de incêndios,
conhecidos tanto por “Incêndios em Estruturas” como por “Incêndios Urbanos”,
denominação que importa uniformizar. Trata-se de uma discussão que não pode
ficar encerrada, mas será a dar pequenos passos que se percorre o caminho e este será
mais um pequeno contributo nesse sentido.
Esperemos que outros se lhe sigam
Luciano Lourenço
Pedro Patrício

3O ANOS DEPOIS DO INCÊNDIO DO CHIADO.
QUE LIÇÕES RETIRAR?
30 YEARS OVER CHIADO FIRE.
W H AT L E S S O N S TO TA K E ?

Carlos Silva
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Resumo: Volvidos 30 anos do Incêndio do Chiado, ocorrente no dia 25 de
agosto de 1988, o qual afetou um dos Centros Urbanos Antigos mais
emblemáticos da cidade de Lisboa, que causou duas vítimas mortais,
e destruiu cerca de 10 000 m2 de área edificada, contribuindo para
perdas irreparáveis, importa que, deste trágico incêndio, saibamos
retirar as devidas lições, de modo a que, hoje, se possa contribuir
para uma maior e melhor cultura de segurança contra incêndios em
edifícios e, consequentemente, aumentar a segurança e a eficácia das
operações de combate a incêndios desta tipologia.
Palavras‑chave: Incêndio, Centros Urbanos Antigos, edifícios, lições, segurança.

Abstract: Thirty years have passed since the violent Chiado fire, which
occurred on 25 August 1988 in one of the most iconic old urban
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-20-8919-5_1_4

centres in Lisbon, caused two deaths and destroyed about 10 000
m 2 of built area. It caused irreparable losses and it is therefore
important that we take lessons from this tragic fire, so that we
can create a greater and better culture of fire safety in buildings
and thereby increase the safety and effectiveness of operations to
fight fires of this type.
Keywords: Fire, old urban centres, buildings, lessons, safety.

Introdução
Sobre território nacional impende uma constelação de riscos bastante alargada
e diversificada (Fountoura, 2013). De uma forma geral, os incêndios apresentam
um elevado número de ocorrências e enquadram-se nesse largo espectro de riscos,
os quais vulneram seriamente a segurança e bem-estar das populações, afectam
amplamente o funcionamento das sociedades1, e causam, infortunadamente, um
número elevado de feridos e vítimas mortais2. São caracterizados por um alto
potencial desestabilizador e impactante, constituindo-se, dessa forma, num sério
risco e numa permanente ameaça a um importante conjunto de ativos-críticos
(pessoas e animais, ambiente, infraestruturas críticas, património e bens). Importa
assim que o Estado e as entidades, públicas e privadas, que com ele concorrem
para gerir um território que é altamente vulnerável a determinados riscos, realizem,
principalmente no pressuposto aqui versado, uma consciente e integrada gestão do
risco (UN, 2015), de maneira a que se minimizem ao máximo os danos advenientes
de um incêndio.

1 Em média, ocorrem 2 000 000 incêndios por ano, nos países pertencentes à União Europeia
(UE). As perdas económicas têm um valor estimado de 1 % do Produto Interno Bruto da União
Europeia. https://firesafeeurope.eu/resources/#facts (3 de agosto de 2018).
2 Cerca de 5 000 incêndios por dia (90 % destes em edifícios), causam, em média, 12 vítimas
mortais. https://firesafeeurope.eu/resources/#facts (3 de agosto de 2018).
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Com efeito, grande parte do território nacional é vulnerável a incêndios,
considerando-se, genericamente, cinco grandes famílias3: i) incêndios em
edifícios e em infraestruturas não edifícios; ii) em vegetação (natural e cultivada);
iii) incêndios em meios de transporte; iv) incêndios em detritos e v) incêndios no
exterior (não estrutural).
Com importantes fatores diferenciáveis entre si, os incêndios em edifícios são
uma contínua preocupação ao longo de todo o ano para as forças de socorro.
O Incêndio do Chiado, ocorrente num bairro histórico de Lisboa no dia 25 de
agosto de 1988, inscreve-se como um dos incêndios em edifícios mais destrutivos
registados em Portugal e na Europa, após a 2.ª Guerra Mundial (até 1988),
particularmente em termos de impacto urbano. Extraordinariamente violento,
destacamos a existência de duas vítimas mortais e algumas dezenas de feridos, do
mesmo resultaram, também, prejuízos económico-sociais avultadíssimos, bem
como a destruição irreversível de um vasto património cultural, urbanístico e
arquitectónico, demonstrando assim à sociedade as lacunas existentes no que toca
à proteção, preservação e segurança dos centros históricos das urbes. Este incêndio
servirá assim de impulso à promulgação do Decreto-Lei n.º 426/89, onde se vinca
a importância da segurança e proteção contra incêndios dos Centros Urbanos
Antigos4 (CUA), dimanando do mesmo um conjunto de iniciativas técnicas
que apontaram para a necessidade de implementação de verdadeiras políticas de
prevenção face ao risco de incêndios nestes centros.

3 Existem uma multiplicidade de riscos que geram uma série de ocorrências, que podem ser
divididas e subdivididas num sistema de classificação, de forma a facilitar a sua análise e estudo. Em
Portugal, é da responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), das Academias
e de outras entidades, aprofundar o conhecimento sobre esta temática. Efetivamente, “constata-se
em Portugal a falta de informação sistematizada sobre os incêndios urbanos e industriais que permita o
desenvolvimento de estudos a partir do conhecimento desta realidade” (Primo et al., 2008). Julgamos
ser pertinente, numa área de atividade tão crítica e sensível como esta, a partilha de informação
e de algum conhecimento do domínio desta autoridade, o qual está classificado como matéria
reservada (e.g., Norma de classificação de tipologia de ocorrências), seguindo o exemplo de outros
países mais abertos à partilha da informação e do conhecimento.
4

“Conjuntos de edificados cuja homogeneidade permite considerá-los como representativos de valores culturais, nomeadamente históricos, arquitectónicos, urbanísticos ou simplesmente afectivos, cuja
memória importa preservar, competindo às câmaras municipais a sua identificação, após parecer das
entidades com competências específicas nas áreas que concorrem para a sua qualificação e delimitação”
(DL n.º 426/89).
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Por outro lado, de referir que, de um modo geral, quer a cultura de segurança,
quer a legislação contra incêndios em áreas urbanas, era, à altura, manifestamente
escassa. Importa mesmo mencionar que as disposições relativas à segurança
contra incêndios, principalmente nos CUA, antes deste incêndio, “encontravamse perigosamente afastadas do limiar mínimo de segurança” (Coelho, 2000).
Esta condição assumia-se extraordinariamente preocupante para os cidadãos,
proprietários, seguradoras, edilidade, bem como para Regimento de Sapadores
Bombeiros (RSB) de Lisboa. Inclusivamente, este Corpo de Bombeiros (CB),
não raras vezes, demonstrava essa preocupação através da emissão de rigorosos
pareceres técnicos, isto porque tinha um amplo conhecimento da falta de
condições de segurança existentes, quer numa parcela do edificado, quer nos
espaços públicos envolventes (sobretudo nos bairros históricos), fruto de regulares
vistorias técnicas que eram realizadas pelo seu Gabinete de Estudos Técnicos e
Seção de Prevenção e Vistorias.
No que toca especificamente ao risco de incêndio, qualquer CUA é, por si
só, motivo de preocupação acrescida, na medida em que reúne um conjunto
de particularidades que potencia a deflagração e a propagação de incêndios
(Vicente et al., 2011), as quais, se não forem alvo de intervenções técnicas de
grande profundidade, podem proporcionar sérias e graves consequências. Desde
construções antigas, envelhecidas e deterioradas, com deficientes isolamentos
nas instalações técnicas (e.g., eléctrica e gás), falta de caminhos de evacuação,
inexistência de sistemas de alarme ou extinção, arruamentos estreitos e labirínticos
(e.g., Alfama e Bairro Alto), associado a um estacionamento discricionário (o
qual dificulta a passagem e posicionamento de veículos e o estabelecimento dos
meios de ação por parte dos bombeiros), a existência de edifícios devolutos, uma
população envelhecida, uma rede de hidrantes deficitária, ausência de Planos
Prévios de Intervenção (PPI), entre outros, são problemas persistentes em
muitos CUA, na medida em que só uma pequena parte do edificado existente
foi intervencionado, sobretudo conforme especificações técnicas da legislação
de segurança contra incêndios após 1989.
Este estudo é resultante do livro Incêndio do Chiado – Um olhar técnicooperacional, dos mesmos autores, de 2016. Metodologicamente, assenta na pesquisa
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e na análise de fontes documentais do Arquivo Histórico do RSB5 e do Arquivo
do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa (inquérito da
Polícia Judiciária). Recorreu-se também a bibliografia e documentação sobre o
assunto (bibliotecas e internet). Os mapas apresentados resultam de alguns apensos
ao “Relatório do Incêndio”.
No sentido de nortear o conhecimento sobre este sinistro, foram por nós
levantadas três questões. O que é que existiu de tão particular neste incêndio para
ser visto como um evento extraordinariamente invulgar e excecional? Importa
também perceber se terá este incêndio representado um marco na prevenção e no
socorro em Portugal, e que lições, volvidas três décadas, se retiraram, e quais as que
ainda se podem retirar?

O Incêndio do Chiado – 25 de agosto de 1988
As cidades sempre polarizaram importantes funções. Os centros antigos6,
como ponto de origem das mesmas, são o seu eixo gravitacional (Salgueiro, 2005).
Como testemunho de várias épocas, estes concentram e sintetizam um importante
património histórico, cultural, arquitectónico e vivencial, constituindo-se espaços
de elevada atratividade que importa proteger e preservar.
Como importante centro histórico da cidade de Lisboa, o Chiado é comummente
aceite como a área que envolve o Largo de Camões e o Largo do Chiado, desce até
à Rua Garrett com as suas transversais e bifurca na Rua Nova do Almada e Rua do
Carmo. Considerada uma das áreas mais nobres e históricas da capital portuguesa,
o Chiado foi uma síntese de um conjunto de ideias e ideais que o transformaram
5 Onde se destaca o “Livro de Registos de Comunicações” da Central Telefónica do Comando
(CTC), o “Relatório do Incêndio” e a “Parte de Socorro”. Este último documento, é elaborado
pelos Comandantes de Operações de Socorro (COS) em todas as ocorrências. Contém dados e
informação sobre a mesma, meios empenhados acções desenvolvidas e factos mais relevantes. Quando estas ocorrências são de grandes dimensões ou de extraordinária gravidade, são tecnicamente
complementadas por um relatório.
6 São múltiplas as definições de conceito de centro antigo: centro histórico, casco antigo ou
núcleo fundacional de uma cidade, conjunto urbano com interesse patrimonial ou centro urbano
antigo (Carvalho, 2011).
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num centro exclusivo de convivência social, política e cultural, adquirindo assim
a categoria de um dos centros históricos mais emblemáticos de Lisboa. Local de
passagem obrigatória, as suas artérias sempre foram muito movimentadas, devido
ao comércio, aos serviços, à habitação, à hotelaria, serviço oficinal e armazenamento.
Não obstante a ocorrência, no passado, de grandes incêndios de elevada
intensidade em Lisboa7, a memória coletiva, seja a da sociedade civil, seja a das
principais autoridades, sobretudo políticas, adiava, amiúde, soluções e medidas
no âmbito de tomadas de decisão com enfoque na prevenção e segurança contra
incêndios, quer pelo afastamento temporal dos grandes incêndios do passado, quer
pela dificuldade ou falta de coragem em alterar uma cultura existente. E assim, na
madrugada de 25 de agosto de 1988, deflagrou nos Armazéns Grandella (DIAP,
1988) um violentíssimo incêndio. Com vários quarteirões afectados, acabou por ter
um impacto amplamente destrutivo, uma vez que afetou 21 edifícios (dez ficaram
completamente destruídos, e os outros parcialmente) correspondente a uma área
em planta de 10 000 m2 (aprox. 60 000 m2 de área de construção).
Para perceber um pouco melhor este incêndio, importa aqui fazer uma
pequena reprise histórica. Depois do violentíssimo sismo de 1755, Lisboa assistiu,
na reconstrução, a um profundo processo de reconversão (Santos, 2005), quer
na sua malha urbana, quer no edificado, rasgando, quase em definitivo, com um
passado multissecular no que respeita especificamente aos elementos construtivos
dos edifícios (Coelho, 2000). Emergiam assim novos conceitos, sobretudo de
normalização, de pré-fabricação e de um sistema estrutural antissísmico em
Gaiola Pombalina (Gomes, 2011), que consistia, este último, num “complicado
encadeamento de traves e numa complexa e sistemática rede de madeiramentos que
podiam [e podem], até certo ponto resistir às oscilações do solo” (Barreiros, 1887),
mas que, numa situação de incêndio, representava (e representa) inconvenientes
extraordinariamente graves e preocupantes. Importa salientar que, este conceito,
que era aplicado sobretudo na Baixa Pombalina, prevalecerá até finais do século XIX,

7 Em Lisboa, são variadíssimos os exemplos de incêndios de grande dimensão, dos quais destacamos o da Baixa Pombalina, ocorrente em 1863, e que afetou os Paços do Conçelho, o Banco
de Portugal e companhias comerciais.
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tendo sido posteriormente reconvertido pelo conceito de Gaioleiro8, caracterizado
por uma liberdade arquitectónica e construtiva, em contraste com a rigidez das
normas construtivas aplicadas nos edifícios pombalinos (Gomes, 2011). Se a Gaiola
Pombalina perdurou até aproximadamente 1870, o Gaioleiro, será, a partir de
então, a tipologia de edificado dominante até meados dos anos 30 do século XX
(Gomes, 2011). Em concreto, e no que efetivamente importa para a segurança dos
cidadãos, e por consequência para o CB, é saber que o principal denominador, nos
conceitos construtivos da Gaiola Pombalina e Gaioleiro, é o elevado emprego da
madeira, o qual, associado posteriormente a um “aumento do número de pisos, ao
acrescentamento das áreas de implantação, e à progressão em profundidade”9, no seu
conjunto, e entre outros fatores adiante descritos, aumentam consideravelmente a
vulnerabilidade ao risco de incêndio.
Os edifícios afetados pelo incêndio correspondiam a duas categorias: i)
pombalinos ou antecedentes (quase todos os edifícios) e ii) edifícios construídos após
a demolição dos edifícios pombalinos pré-existentes – Armazéns Grandella (Perloiro
et al., 1989). Em boa verdade, ainda que na sua essência os edifícios do Chiado
não fossem integralmente pombalinos, e quase todos terem sido alvo, ao longo do
tempo, de grandes “alterações arquitetónicas e estruturais”10 (Perloiro et al., 1989),
estes acabavam por reunir a principal parte dessa matriz, devendo-se considerar esse
factor sobremaneira indutor e decisivo no comportamento do incêndio.

8 Também “prédios de rendimento”. Estão associados ao aumento da procura no mercado
imobiliário. Eram construídos com o objetivo de serem vendidos ou alugados, fator que motivou
muitos construtores a contornar certas regras construtivas e a preocuparem-se mais com a possibilidade de lucro imediato, ao invés de investir na qualidade dos materiais empregues e na qualidade
construtiva, de onde derivaram enormes alterações a nível estrutural e construtivo com implicações
ao nível da segurança (Andrade, 2011, e Gomes 2011).
9 http://www-ext.lnec.pt/LNEC/DE/NESDE/divulgacao/evol_tipol.html

(21 de julho de 2018).

10

No que toca aos Armazéns Grandella e Grandes Armazéns do Chiado, estes “sofreram profundas modificações “causadas pela evolução lógica da ocupação do espaço” (Leite, 1988). Em 1903,
Francisco Grandella adquiriu um edifício na Rua do Carmo e imediatamente uniu este edifício a
um outro contíguo que já possuía na Rua Áurea com a Rua da Assunção, transformando-os num
único estabelecimento comercial, inaugurado em 1907, como os Armazéns Grandella, “edifícioberço” do incêndio. Depois desta união entre edifícios, importa igualmente referir que os Armazéns
Grandella voltariam a sofrer novamente uma série de alterações determinantes no comportamento
do incêndio, destacando-se, a “introdução de elementos metálicos e de betão armado estranhos às
estruturas de alvenaria e de madeira original” (Perloiro et al., 1989).
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Em termos arquitectónicos, os edifícios existentes na área do Chiado (Pombalinos
e Gaioleiros), compartilhavam um conjunto de caraterísticas semelhantes que
importa aqui inferir. Inseridos em quarteirões retangulares, estes eram constituídos
maioritariamente por 4/5 pisos (Andrade, 2011, e Miranda, 2011), mais águasfurtadas, sendo que, quase todos, eram de altura idêntica. Os rés-do-chão eram amplos
e em abóboda11, para a instalação de lojas e armazéns. Os vãos nos pisos térreos eram
mais largos do que nos pisos superiores. As janelas eram várias e de grandes dimensões
(de sacada ou peitoril). As paredes exteriores eram em alvenaria de pedra, e tinham
ainda paredes meeiras12. No interior, o pé direito era bastante generoso, com cerca de
3,70 metros. Os sótãos eram utilizados para habitação (águas-furtadas e mansardas)
e arrumos. A estrutura interior era constituída por madeira e alvenaria, de espessura
média de 0,5 metros (Miranda, 2011, e Andrade, 2011).
De referir ainda que os edifícios da área do Chiado eram utilizados para
vários fins. De um antigo centro maioritariamente habitacional, a área do Chiado
converteu-se, pela pressão exercida pelo sector terciário (Salgueiro, 1992), num
polo de comércio e serviços. À altura do incêndio, era ainda possível encontrar
várias utilizações-tipo, tais como, lojas e armazéns comerciais nos pisos térreos, e,
acima destes, andares dedicados a serviços, sobretudo oficinas e armazenamento
de material. Só era possível encontrar fogos habitacionais em alguns edifícios,
sobretudo nos últimos pisos, onde se encontravam as águas furtadas e as mansardas,
habitados, principalmente, por uma população idosa e isolada.
Porém, para entender este incêndio de uma forma mais objetiva, justifica-se
analisá-lo sob a lente técnico-operacional. Depois de percebermos a vulnerabilidade
acrescida e sistémica existente nos CUA e, também, um acrescido descuro que era
transversal a toda a sociedade e que castigou fortemente quem vivia no Chiado e
quem dele dependia, passaremos, de seguida, a analisar o incêndio em si. Embora
não o fazendo de forma esmiuçada, cuidaremos de que aqui sejam elencados os
factos que nos pareceram mais prevalentes e relevantes.
11 Construídas em alvenaria (tijolo, no caso destas) e de pedra (no caso dos arcos), suportam
os pavimentos do piso superior, conferindo um maior resistência à base do edifício, e, no caso de
incêndio, servia como barreira física na propagação do fogo para os pisos superiores.
12 Estas paredes dividem os edifícios até a uma cota superior à da cobertura, aproximadamente 0,5 m.
Têm como principal função elemento corta-fogo, para além da separação estrutural entre edifícios.
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O alarme13 foi recepcionado, via telefone, na CTC do RSB às 05h19’14 do dia
25 de agosto. De imediato a Central do RSB despacha um número pré-determinado
de meios, os quais, em termos operacionais, são normalmente os necessários e
determinantes para uma eficaz primeira resposta para esta tipologia de ocorrências.
Os primeiros meios saem dos quartéis do RSB às 05h20’, localizados no Largo do
Regedor (Rossio, a poucas centenas de metros do Chiado), e na Av. D. Carlos I
(Santos). A chegada ao local dos primeiros meios (quartel do Rossio) ficou registada
às 05h23’15, conforme informação emitida via rádio para a Central pelo subchefe
do primeiro veículo, onde este refere “[...] é fogo nos armazéns do Grandella, arde
com muita intensidade e peço todo o material disponível”16 (RSB, 1988c). Nunca na
memória colectiva do RSB se ouviu um pedido tão extraordinário, o que revela a
excepcionalidade do incêndio. Nos primeiros registos fotográficos (fot. 1), é possível
verificar que o incêndio consome já o Armazém Grandella, e ameaça propagarse aos edifícios mais próximos. A nossa experiência aponta para o seguinte, ou o
incêndio teve uma ignição invisível e oculta por vários minutos e, quando ocorreu

13 Se a hora do alarme é um assunto que pode gerar polémica num incêndio de pequenas
dimensões, esta reveste-se de maior importância e gravidade quando os incêndios são fatais e
extraordinariamente destrutivos. Nos CUA, o alarme assume ainda uma maior preocupação, pois
“estes são caracterizados por possuirem uma percentagem elevada de edifícios devolutos, que albergam
diferentes materiais ou lixo, e pelo facto de estarem permanentemente desocupados, coloca-se o problema
do alarme poder ser tardio, aquando da deflagração de um incêndio” (Vicente, 2011).
14 A primeira chamada de alarme é registada na fita magnética da CTC às 05h14’ (cfr. registo
audiovisual e testemunhos) facto que foi impossível contrariar após análises técnico-laboratoriais. É
importante referir que no registo de comunicações da central telefónica do RSB a mesma chamada
de alarme é registada, por escrito, às 05h19’ (RSB, 1988c). Estes cinco (5) minutos de diferença
resultam do facto de existir um relógio na CTC que servia de referencial para os operadores, o qual
não estava acertado com as horas do relógio do gravador da fita magnética, facto que gerou alguma
confusão. Nesta exposição conta a hora inscrita no Livro de Registo de Comunicações, por ser do
mesmo relógio utilizado na referência das restantes entradas, a qual não adultera em nada os factos.
15 Estes 3 minutos, correspondente à hora de saída e à primeira transmissão (pedido de mais
meios), no nosso entender, não deverão corresponder ao real tempo de deslocação. Cuidamos que
o tempo de deslocação foi na realidade menor, quer pela curta distância (aprox. 300 m), quer pela
inexistência de trânsito àquela hora da madrugada.
16 No relatório do incêndio, elaborado pelo RSB, é revelado que “as razões pelas quais o sinistro
atingiu proporções tão elevadas foram, fundamentalmente, a tardia transmissão do alerta [alarme]”
(RSB, 1988b). A Parte de Socorro relatará ainda “que a extensão atingida pelo incêndio quando se
chega ao local, leva a crer que ele [o fogo] já se tinha declarado há bastante tempo, de outro modo só
se poderia explicar a sua grandiosidade por uma ação premeditada, mas que em nada está confirmada
até ao momento” (RSB, 1988a).
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Fot. 1 - Primeiros registos fotográficos - Armazém Grandella (Fonte: Autor não identificado).
Photo 1 - First photographic records - Grandella Warehouse (Source: Author not identified).

o flashover17, propiciaram-se as circunstâncias para ser detetado, ou o incêndio teve
uma ignição bastante violenta, associada a uma rápida propagação que em poucos
minutos atingiu grandes proporções.
Contudo, se não foi possível determinar a hora de ignição, nem o tempo que
intermedeia entre esta e a deteção do incêndio, já a hora do primeiro alarme, é fatual
(05h19’). Face aos constantes telefonemas e à primeira comunicação do Comandante de
Operações de Socorro (COS), a CTC envia continuamente reforços (05h20’ e 05h23’),
17 O flashover é o momento considerado crítico no âmbito das fases de desenvolvimento de
um incêndio, pois é nesta fase que a combustão se generaliza a todos os combustíveis num dado
compartimento (Castro e Abrantes, 2004) e se corre o risco de se propagar a outros compartimentos,
a todo o piso, ou outros pisos.
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quer dos sapadores bombeiros de Lisboa, quer dos Corpos de Bombeiros Voluntários
da cidade, mas que rapidamente se esgotam. Com efeito, as circunstâncias instavam
para a necessidade de se proceder a um plano de trabalhos que implicava, evacuações,
salvamentos e estabelecimento dos meios de ação face a um incêndio de enormes
dimensões, em rápido desenvolvimento e não circunscrito, que ameaçava propagar-se a
outros edifícios, sendo necessários muitos mais meios18 para o conseguir circunscrever e
dominar. Nos primeiros instantes, a situação verificada era a seguinte:
“[...] violento incêndio nos Armazéns do Grandella, que ardem desde a
Rua do Carmo à Rua da Assunção, faltando escassos metros para atingir a
fachada da Rua Áurea. As chamas propagam-se a todos os pisos, Rua Áurea
e cobertura, passam para o exterior através de vãos de portas e janelas, os
vidros já se encontram na sua maioria partidos e as chamas elevam-se bastantes metros acima da cobertura. Assistia-se frequentemente a explosões e
derrocadas seguidas de projeções de línguas de fogo que projetavam para o
exterior os gases inflamados, os quais atingiam os revestimentos em madeira
e persianas em plástico dos edifícios fronteiros. Os elementos das fachadas
dos edifícios fronteiros dos Armazéns Grandella na Rua do Carmo estão já
a arder e nas ruas adjacentes a temperatura é elevada, não permitindo a
aproximação do pessoal e equipamento” (RSB, 1988b, 1989).

Com o fogo a consumir o Armazém Grandella, situado este entre o Montepio Geral e
os Armazéns do Chiado (fig. 1), e ameaçando propagar-se a estes edifícios e aos fronteiros
da Rua do Carmo, a estratégia compreendia a salvaguarda de vidas e a defesa da Baixa
Pombalina e dos edifícios institucionais, situados a sul. Contudo, nesta demanda, por
várias vezes se verificam revezes nas operações, com o recuo de meios devido à elevada
temperatura e contínua progressão do incêndio, o qual ameaçava, realmente, expandir-se
18 Por não haver mais meios disponíveis na cidade de Lisboa, a CTC contactou a Inspeção
Regional de Lisboa e Vale do Tejo (IRLVT) no sentido de acionar os CCO da Grande Lisboa,
para o envio de meios dos Corpos de Bombeiros limítrofes à cidade de Lisboa. Agregando-se o
RSB, Corpos Bombeiros Voluntários da cidade de Lisboa e os Corpos de Bombeiros limítrofes à
cidade, perfez, na totalidade, 59 Corpos de Bombeiros, 216 veículos e 1680 operacionais, além de
toda uma panóplia de entidades e agentes que prestaram socorro e apoio (e.g., PSP, CVP e EPAL).
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para qualquer uma das exposições, o que não se veio a verificar no edifício do Montepio
Geral, devido, em parte, à parede meeira que separava este edifício do Grandella.
Devido à gravidade da situação e ao elevado número de meios e entidades
envolvidas, impôs-se, de modo sucessivo e gradativamente, a presença no Teatro de
Operações (TO) de todas chefias e elementos do comando do RSB, bem como do
figurino político19.
Face à excecionalidade das circunstâncias verificadas no local, colocou-se ainda a
hipótese, numa primeira fase, do emprego de meios aéreos. Helicópteros, sobretudo
para reconhecimento (que mais tarde ocorreu), bem como para evacuações e apoio
logístico, e ainda aviões (C 130) para o combate ao incêndio, mas que, por motivos
de segurança, não viria a suceder.
Com decorrer do tempo, e em função da rápida propagação do incêndio a
outros edifícios (fig. 2 e 3) e ao crescente número de meios envolvidos, houve um
aumento da dimensão do TO, que associado às características da malha urbana, fez
com que, empiricamente, se constituissem sectores (fig. 3) para uma melhor gestão
das operações. Será mais ou menos pelas 06h00’ que o incêndio se propaga aos
Armazéns do Chiado (fot. 2), “através de um saguão existente entre os dois edifícios
para o qual havia vãos abertos a diversas alturas” (RSB, 1988b), e entre as 07h00’ e
as 07h30’ “atinge a parte central dos Armazéns do Chiado e ganhando súbita violência,
as chamas atingem grandes proporções e as viaturas colocadas no cruzamento da Rua do
Carmo com a Rua Nova do Almada, são obrigadas a recuar” (RSB, 1988b).
No que toca a evacuações e salvamentos estes foram muitos. Destacam-se os
efetuados na Pensão Europa, localizada na Rua do Carmo (fig. 1), onde “residentes
foram postos a salvo pelos seus próprios meios, alguns dos quais auxiliados e protegidos pelos
bombeiros (RSB, 1988b). Neste âmbito, entre as 06h46’ e as 06h50’ sucedeu o seguinte:
19 A

vertente técnico-operacional foi esgotada, numa primeira fase, às 05h55’ com a comparência
do Adjunto-técnico, Major Costa, que assumiu o COS. O Comandante do RSB, Coronel Santinha
Matias, ausente da cidade de Lisboa, comparecerá no incêndio às 13h38’. Do figurino político
comparecerão no local, Vereadores da Câmara Municipal de Lisboa (CML) e o seu Presidente,
Eng. Nuno Abecassis (todos integraram o Gabinete de Crise criado pela CML para a gestão do
incêndio e processos pós incêndio. Embora esta tenha sido uma iniciativa que se provou como
profícua à altura, ela demonstrou, no entanto, evidentes lacunas ao nível da partilha da informação
junto dos Órgãos de Comunicação Social - OCS), bem como Secretários e Ministros de Estado,
o Primeiro-ministro, Prof. Dr. Cavaco Silva, e ainda o Presidente da República, Dr. Mário Soares.
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Fig. 1 - Localização do Chiado e edifícios
(Fonte: Adaptado do RSB, 1988b).
Fig. 1 - Location of Chiado and its buildings
(Source: Adapted from RSB, 1988b).

Fig. 2 - Incêndio entre as 05h21 e as 05h26
(Fonte: Adaptado do RSB, 1988b).

Fig. 3 - Setorização do TO
(Fonte: Adaptado do RSB, 1988b).

Fig. 2 - Fire between 5.21 am and 5.26 am
(Source: Adapted from RSB, 1988b).

Fig. 3 - Sectorization of the fire zone
(Source: Adapted from RSB, 1988b).

“[...] nas traseiras do n.º 43 da Rua do Carmo, edifício Martins
e Costa, já praticamente tomado pelas chamas, e durante o ataque
efetuado pela Escola Veiga Beirão, cujo muro do pátio fica separado
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Fot. 2 - Passagem do incêndio ao Armazém do Chiado (Fonte: Autor não identificado).
Photo 2 - Fire transition to Chiado warehouse (Source: Author not identified).

daquele imóvel por um saguão, apareceram duas pessoas do sexo
feminino e uma do sexo masculino no último piso. Conseguiram os
bombeiros retirar as duas pessoas do sexo feminino [com o auxílio
de uma escada que permitiu formar uma espécie de ponte] não tendo sido possível salvar a terceira pessoa [Mário Ramires Vidal] em
virtude das chamas alterosas e abatimento parcial da construção”
(RSB, 1988b).

Para além da perda humana de Mário Ramires Vidal, há a considerar,
infelizmente, a morte de um bombeiro sapador do RSB, Joaquim Diogo Catana
Ramos. Vítima de graves ferimentos (queimaduras de 2.º e 3.º grau), que resultaram
do desabamento das escadas interiores de um edifício na Rua do Carmo (fronteiro
aos Armazéns do Chiado), que provocou uma “onda” de calor que o atingiu
(causando queimadoras menos graves noutro sapador bombeiro que com ele se
encontrava a combater o incêndio nessa área), vindo a falecer no dia 22 de setembro
no hospital (RSB, 1988b). Registou-se, ainda, um número significativo de feridos:
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10 cidadãos, 60 bombeiros e 3 agentes da PSP. Este elevado número de bombeiros
feridos poder-se-á explicar, em parte, pela quase total ausência de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI).
Devido à dimensão do incêndio, 3 horas após o alarme, ainda se verificavam
alguns focos de menor intensidade, ou mesmo próximos da extinção, tanto nos
Armazéns Grandella, como no edifício da Confepele (fig. 1). Noutros pontos, o
incêndio ainda estava por circunscrever e dominar, nomeadamente nos edifícios
fronteiros ao Grandella, na Rua do Carmo (fot. 3), e nos edifícios fronteiros aos
Armazéns do Chiado (na Rua Nova do Almada e na Rua Garrett). Com o intuito de
proteger a Escola Veiga Beirão e o quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR),
ao Carmo, além dos outros edifícios, foram alocados vários meios (linhas de ataque
e proteção) no sentido de atacar o incêndio que consumia os edifícios que ladeavam

Fot. 3 - Pormenor do incêndio à Rua do Carmo (Fonte: CML).
Photo 3 - Detail of the fire at Rua do Carmo (Source: CML).
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a Escola, quer através da Calçada do Sacramento, quer pelo pátio e interior da
mesma. Esta situação derivou da impossibilidade de combater o incêndio pela Rua
do Carmo, tanto pela intensidade do fogo, como também pela queda de elementos
estruturais dos edifícios que se encontravam a arder (verificou-se a mesma situação
na Rua Nova do Almada até ao cruzamento com a Calçada Nova de São Francisco).
A dimensão da área consumida era cada vez maior. Tentava-se, por todos os
meios, travar o avanço do incêndio, o qual, havia já algum tempo que se conseguira
travar na sua marcha para Norte e para Este. É crível pensar que a preocupação
inicial das várias entidades (políticas e técnico-operacionais), residia em salvaguardar
a Baixa da cidade, o que foi garantido com sucesso.
Fatores intrínsecos ao vento20 de Nordeste (RSB, 1988b), ao declive da vertente, com incidência no desnivelamento entre pisos nos Armazéns Grandella (diferença de cota de 10 metros entre a Rua Áurea e a Rua do Carmo), a diferença da
largura das ruas – 10 metros na Rua do Carmo e 14 metros na Rua Áurea (Carvalho
e Arantes, 1991), a geometria e a tipologia do edificado, falta de pressão nos hidrantes, alguma preocupação acrescida na Rua Áurea (que conduziu a um desequilíbrio
na distribuição de meios entre os vários setores), para além da enorme intensidade
do incêndio, foram fatores que condicionaram o próprio incêndio a progredir para
Sul, Sudoeste e Oeste (fig. 4, 5 e 6) e não para Este como, a priori, se receava. Ainda neste racional, refere-se que a circunscrição num incêndio urbano de grandes
dimensões nos centros históricos é complexa e de difícil concretização. Nalgumas
situações existem condicionantes estruturais inerentes a uma área urbana, sobretudo ao nível dos CUA, tais como muros, pátios, ruas estreitas, mobiliário urbano,
escadas, saguões entre e em edifícios, instalações eléctricas na via-pública, edifícios
com geometria variável, alterações estruturais no interior dos edifícios, desnivelamentos das coberturas, entre outras.

20 Segundo o Boletim Meteorológico Diário (n.º 15 735), editado pelo Instituto Nacional
de Meteorologia e Geofísica, no dia 25 de agosto de 1988, ficaram registados na Estação Meteorológica Geofísico de Lisboa, os seguintes valores relativos ao rumo e velocidade do vento:
pelas 00h – vento NNE, velocidade de 4,1 m/s; às 12h – vento de NE, velocidade igualmente de
4,1 m/s. Himoto et al. (2008), verificaram em modelos teóricos que a taxa de propagação de um
incêndio em edifícios de madeira aumenta, sempre que a velocidade do vento é superior a 2 m/s.
Conforme registo, a velocidade do vento, durante o incêndio, foi superior a 2 m/s.
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Fig. 4 - Mapa de evolução do incêndio: 07h00
- 07h30 (Fonte: Adaptado do RSB, 1988b).

Fig. 5 - Mapa de evolução do incêndio: 08h00
- 08h30 (Fonte: Adaptado do RSB, 1988b).

Fig. 4 - Fire evolution map: 7.00 am - 7.30 am
(Source: Adapted from RSB, 1988b).

Fig. 5 - Fire evolution map: 8.00 am - 8.30 am
(Source: Adapted from RSB, 1988b).

Fig. 6 - Mapa de evolução do incêndio:
09h00 - 11h00
(Fonte: Adaptado do RSB, 1988b).
Fig. 6 - Fire evolution map: 9.00 am - 11.00 am
(Source: Adapted from RSB, 1988b).

No entanto, a partir das 09h00’, mais de três horas após o início do seu combate,
nos sectores A e B (fig. 3), já estava praticamente circunscrito. Era então imperativo
travar, nesta fase, o seu avanço nos sectores C e D, de forma a que a sua circunscrição
se efetivasse. O incêndio progrediu com violência na bifurcação da Rua Garrett com
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a Rua do Carmo e a Rua Nova do Almada (fig. 5), facto que ameaçou a Escola Veiga
Beirão, o Quartel da GNR e a Calçada Nova de São Francisco. Foi notório um reforço
bastante significativo de meios com maior potência e capacidade de combate, numa
tentativa obstinada de o circunscrever completamente. Por via da estratégia definida e
tática aplicada, a circunscrição do incêndio foi conseguida pelas 11h00’ (RSB, 1988c).
A partir das 11h00’ foram feitos trabalhos de consolidação do perímetro do
incêndio e, por volta das 15h00’, o incêndio foi dado como dominado (RSB, 1988c),
ou seja, este cedeu de forma permanente à ação dos meios de ataque. Porém, após o
domínio do incêndio, ainda se mantinham pequenos focos nos escombros de alguns
edifícios. Com várias agulhetas foi possível extingui-lo às 17h50’, iniciando-se então
a fase do rescaldo em toda a Zona do Sinistro (ZS). Foi necessário remover, expor e
arrefecer todo o material ainda incandescente, processo igualmente repetido para os
elementos estruturais dos edifícios. Os trabalhos estenderam-se também à aspiração
de água nas caves dos edifícios afetados. De referir que as operações de rescaldo apenas
foram concluídas no dia 5 de setembro, dando-se início à fase de prevenção e vigilância,
que consistiu na colocação de um piquete de bombeiros na zona sinistrada, no sentido
de intervir em caso de aparecimento de reativações, bem como dar apoio à retirada
de haveres dos imóveis parcialmente afetados. A conclusão de todos os trabalhos por
parte do RSB, ocorreu depois de terem sido recuperados os restos mortais de Mário
Ramires Vidal, cinquenta e oito (58) dias após o início do incêndio (RSB, 1988b).
Importa, por último, referir que na senda da causa do incêndio, nada se
conseguiu determinar, pese embora os fortes indícios transcritos no inquérito, onde
parece “não haver outra explicação para a origem do incêndio que não seja origem
provocada por elemento humano” (DIAP, 1988). Nada atesta, então, do ponto de
vista da prova fatual, que este incêndio tenha sido causado por acidente, curtocircuito ou eventualmente outra causa. A própria PJ viria a concluir que a “causa
da origem do sinistro é tecnicamente indeterminável” devido à existência de toneladas
de destroços “pulverizados e não susceptíveis de qualquer tipo de peritagem” (DIAP,
1988). Porém, e conforme já referido, pelo facto do mesmo se apresentar com
uma enorme dimensão, e se exibir violentamente à chegada dos primeiros meios,
poder-se-á deduzir que este incêndio tenha tido na sua causa um impulso humano,
contudo, até hoje, não foi possível comprovar este facto, pelas autoridades judiciais.
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30 Anos Depois – Lições a Retirar
Independentemente de todo o rasto de destruição e perda, é importante recordar e
relevar que é só depois de acontecimentos como o do incêndio aqui tratado, caraterizado
por uma pronunciada magnitude e gravidade, que é possível, assim se queira, identificar
as várias falhas, quer as presentes, quer as existentes. Impõe-se que se realizem análises
sérias por parte das autoridades responsáveis, de forma a que se possam retirar as devidas
lições, as quais, por imperativo técnico-científico, sejam promovidas um conjunto de
medidas, quer de cariz regulamentar, quer nas vertentes técnico-operacionais, com o
objectivo de evitar a repetição de incêndios com magnitude idêntica ou superior ao
do Chiado, evitar a perda de vidas, limitar a extensão dos danos (Lemos et al., 1989),
reduzir o impacto ambiental, melhorar a segurança contra incêndios em edifícios, bem
como as respetivas operações de proteção e socorro.
Volvidas três décadas sobre este incêndio, quais as lições que se retiraram, e
quais as que ainda se podem tirar no sentido de aprofundar e melhorar a cultura de
segurança? Esta foi umas das perguntas que colocámos no início deste estudo. Quer
decorrente da catástrofe em si, quer de uma manifesta evolução verificada neste
campo de atividade, nas lições a retirar relevamos o seguinte:
i) Uma importante lição reside no facto de um incêndio neste tipo de
edificado, que não seja dominado logo no início, pode, por circunstância,
tornar-se perigosíssimo, conduzindo, na pior das hipóteses, e conforme o
exemplo aqui descrito, à destruição total de edifícios ou quarteirões. Esse
perigo reside principalmente nos
“[...] materiais combustíveis que tradicionalmente compõem os elementos
estruturais dos edifícios antigos, a elevada densidade de edifícios e as reduzidas
distâncias de afastamento que apresentam entre si, a partilha de paredes de
empena entre edifícios contíguos, a adaptação inadequada de edifícios para usos
não habitacionais, a proliferação de edifícios extremamente degradados ou devolutos, muitas vezes com elevadas cargas de material combustível no seu interior,
e a existência de instalações eléctricas antigas, frequentemente improvisadas,
evidenciando acções de manutenção inadequadas” (Vicente et al., 2011).
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Ainda assim, importa considerar a natureza das cargas incêndio e a
consequente distribuição, na densidade e quantidade dos materiais existentes,
entre outros fatores, os quais, em conjunto, acabam por determinar a
deflagração, desenvolvimento, propagação, comportamento e consequente
combate ao incêndio (Vicente et al., 2011).
Estudos elaborados por Lemos et al. (1989), assentes num método
desenvolvido pela Harvard Fire Code, indicam que foram os fatores de
natureza estrutural dos edifícios que mais influenciaram este incêndio.
Esses fatores correspondem à carga do incêndio imóvel21 (Lemos et al.,
1989, e Pereira, 2015), facto que coincide com os já enunciados materiais
construtivos22. Ainda outras alterações consistiram:
“[...] no alargamento de vãos da fachada ao nível da rua com vergas
constituídas por vigas metálicas simplesmente apoiadas e sem qualquer
proteção específica contra fogo, na ampliação de espaços interiores com
supressão de paredes à custa de estruturas alternativas, na criação de
ligações entre edifícios adjacentes sem qualquer dispositivo corta-fogo,
em alterações nas circulações verticais entre vários pisos [vãos das escadas
rolantes, elevadores e todas as escadas de comunicação existentes], cujas
estruturas metálicas não estavam protegidas contra o fogo e na ocupação
irregular dos logradouros e saguões e o desnivelamento existente entre
pisos” (Perloiro et al., 1989, e Lemos et al., 1989).

Para o conjunto dos edifícios afetados, e tendo por base os fatores
estruturais, dever-se-ão considerar ainda fatores de ordem conjuntural,
a saber:

21 Também designada pela Carga de Incêndio Imobiliária, a qual considera a parte combustível
da construção dos edifícios, a nível de estrutura, pavimentos, fachadas e coberturas (Pereira, 2015).
22 Na esteira de Lemos et al. (1989) “os materiais do tipo madeira e similares deram uma contribuição para a carga de incêndio global estimada em cerca de 82 %, sendo que, 78 % dos quais resultam
da contribuição dos pavimentos de madeira. De referir que a estimativa da taxa de calor libertado,
pela carga de incêndio global do edifício Grandella, foi cerca de 1,16×10 13 MJ, o que corresponde
aproximadamente a 670 000 Kg de madeira”.
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“[...] a largura das ruas, a temperatura no meio das chamas, o critério
de propagação de incêndio à fachada oposta, a distribuição das aberturas na
fachada emissora e as dimensões das mesmas, a temperatura e comprimento
das chamas, as temperaturas médias de incêndio, o fator de abertura 23, as
características correspondentes à carga do incêndio móvel24, constituída
por todo um conjunto de objetos combustíveis que fazem parte do recheio
do edifício, compreendendo, não só os artigos expostos para venda, como
também aqueles que se encontravam armazenados, e o próprio mobiliário,
os termos da distribuição espacial e a superfície de exposição da carga
de incêndio móvel, o processo de pirólise dos materiais combustíveis e a
consequente velocidade de propagação das chamas, a falta de compartimentação25, o movimento ascensional dos gases em combustão, a taxa de
libertação de energia e a inexistência, quer de Sistemas Automáticos de
Deteção de Incêndio (SADI), quer de Sistemas Automáticos de Extinção
de Incêndios (SAEI)” (Carvalho e Arantes, 1991, e Lemos et al., 1989).

ii) Este incêndio veio igualmente estabelecer um virar de página no que toca
ao risco de incêndios em áreas das cidades altamente críticas e vulneráveis
que se querem preservadas e valorizadas (Vicente et al., 2011). À altura

23 O fator de abertura representa as condições de acesso de ar (comburente) e é descrito
pela seguinte fórmula: v = Av.√h/At; v = fator de abertura (m 2); Av = área das aberturas (m 2);
h = altura média das aberturas ponderada em relação à área de cada uma delas (m); At = área total
das superfícies envolventes em m2 (Lemos et al., 1989).
24 A carga de incêndio móvel ou mobiliária refere-se à quantidade total de carga combustível
existente na superfície do compartimento (Pereira, 2015) e, compreende a quantidade total de
calor libertado devido à sua combustão. As áreas do compartimento de incêndio são expressas em
MJ/m2 (Lemos et al., 1989).
25 A não existência de compartimentação vertical (entre pisos) e horizontal (no próprio piso)
origina amplos espaços interiores. Esta falta de barreiras físicas (paredes, pavimentos, tetos, portas)
tem um efeito potenciador na propagação do incêndio ao restante edifício, por não o confinar a
uma determinada divisão em relação às restantes, condicionando, de forma provisória (considerando também a resistência ao fogo dos materiais dessas barreiras), a transmissão da temperatura
ou partículas, seja através da radiação, da convecção ou da projeção, atrasando a propagação do
incêndio e o alastramento dos fumos. Era usual verificar-se em alguns edifícios da Baixa Pombalina
a comunicabilidade entre edifícios através de vãos abertos nas paredes corta-fogo. A ocorrência
de um incêndio nestas condições, pode, fácil e rapidamente, propagar-se aos edifícios adjacentes
através dos referidos vãos.
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surgiram empenhamentos, sobretudo de carácter científico e regulamentar,
com as devidas implicações em termos técnicos e operacionais. No que toca
à componente científica, é de referir que esta sofreu um impulso significativo
decorrente da iniciativa promovida pela CML e pela Associação Nacional
de Municípios Portugueses26. No âmbito regulamentar, e após este sinistro,
reconheceu-se a necessidade de criar e implementar novas regras de segurança
contra incêndios em edifícios situados nos CUA (bem como a sua sequente
utilização), conferida por nova regulamentação27. No que toca às componentes
técnica e operacional, em boa verdade, quer decorrente do acontecimento em
si, quer das componentes acima enunciadas, sobrevieram um conjunto de
pressupostos técnicos que incidiram, de uma forma genérica, nos materiais
construtivos a aplicar na construção de edifícios, na reação ou resistência destes
elementos ao fogo, no melhoramento das instalações elétricas e de gás, na
conceção de caminhos de evacuação, e ainda em critérios gerais de segurança,
onde se inscrevem, por exemplo, a automatização da deteção, do alarme e da
extinção, e na intervenção e atuação dos bombeiros em caso de incêndio;
iii) Contudo, outras lições importa aqui averbar. Uma delas, na esteira de Vicente
et al. (2011), é a de que os CUA devem ser alvo de profundas análises de risco,
onde devem constar as principais fontes de vulnerabilidade ao risco de incêndio,
facto que visa a redução da probabilidade de ocorrência da deflagração,

26 Estas duas entidades promoveram a realização de uma conferência internacional que originou
um conjunto de cadernos técnicos, elaborados por investigadores do Instituto Superior Técnico,
do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e do RSB.
27 Decreto-Lei n.º 426/89, “Medidas Cautelares de Segurança Contra Incêndios em Centros
Urbanos Antigos”, culminando no Decreto- Lei n.º 224/2015, de 9 de Outubro, diploma que
efetua a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro de 2008, “Regime
jurídico da segurança contra incêndios em edifícios”. Este decreto (n.º 426/89) exigia a recolha
de dados técnicos de todos os imóveis e infra-estruturas dos CUA, mediante vistorias. Especificava
medidas de redução do risco de ocorrência de incêndio (e.g., instalações eléctricas/gás, condutas
de gases e fumos, cobertura dos edifícios), limitação à propagação no interior dos edifícios e destes
para outros (e.g., isolamento entre frações/edifícios, compartimentação interior, abertura para
saguões), criação de condições de evacuação (e.g., distância a percorrer, proteção de caminhos de
evacuação, escadas e meios de evacuação e lotações máximas) bem como facilitar a intervenção
dos bombeiros. Muitas das disposições vertidas neste decreto são manifestamente resultado de
inconformidades verificadas e redigidas pós-incêndio.
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desenvolvimento e propagação de incêndio28. O Decreto-Lei n.º 426/89,
impunha a necessidade, neste âmbito, de elaboração de PPI. Algum trabalho
foi realizado ao longo destes anos, mas, contudo, parece-nos francamente
insuficiente. São efetivamente necessárias mais vistorias, a elaboração de PPI e
mais exercícios/simulacros. Impõe-se que as entidades responsáveis (e.g., CB,
Serviços Municipais de Proteção Civil, ANPC) tenham um real conhecimento
dos perigos e das vulnerabilidades existentes nos CUA, assim como noutros
pontos críticos (e.g., edifícios isolados de construção Pombalina e Gaioleiros).
A implementação de regulamentação mais específica, bem como igualmente
a implementação de medidas compensatórias, bem como iniciativas públicas
de instalação detetores de fumo e sprinklers29, principalmente nas habitações,
numa ótica da redução da vulnerabilidade, com o fito proteger e salvar pessoas
e animais, ambiente, infraestruturas críticas, património e bens;
iv) Uma outra lição que importa também reter, recai em cinco situações que,
nos dias de hoje, ainda persistem e que criam, nomeadamente nos CUA,
sérios constrangimentos, quer no acesso, quer no posicionamento dos
veículos de socorro, quer ainda nas manobras e operações a empreender
pelas equipas de emergência. A saber:
a) o mobiliário urbano30 (esplanadas, canteiros de betão fixados ao
chão), que não deve existir em pontos da cidade que condicionem o
acesso e a intervenção dos bombeiros (e. g., os pilaretes fixos devem
ser amovíveis, preferencialmente controlados eletronicamente);
28 Para tal, existem diversas metodologias da avaliação do risco de incêndio: Gretener, FRAME
(Fire Risk Assessment Method for Engineering), FRIM (Fire Risk Index Method) e ARICA (Análise
do Risco de Incêndio em Centros Urbanos Antigos). Estes métodos foram maioritariamente
desenvolvidos para a avaliação do risco de incêndio em edifícios recentes, porém, devidamente
adaptados, estes podem ser aplicados aos CUA, no sentido de escrutinar um valor de índice de
vulnerabilidade ao risco de incêndio.
29 É, genericamente, um sistema automático de extinção de incêndios a água, com capacidade
de detecção, alarme e circunscrição ou extinção de um foco de incêndio, num espaço limitado
(Carlos & Abrantes, 2004).
30 O mobiliário urbano existente na Rua do Carmo revelou-se, aquando do Incêndio do
Chiado, um fator condicionante para a circulação e posicionamento de veículos, com as devidas
implicações nas ações de combate.
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b) o estacionamento discricionário em ruas estreitas31 deve ser
totalmente proibido;
c) o traçado aéreo dos cabos de alimentação de energia da antiga
Companhia de Caminhos de Ferro de Lisboa32, que estamos em
crer, no âmbito destas lições, e tendo como exemplo as dificuldades
sentidas no arvoramento dos VE no Incêndio do Chiado, que o
traçado onde não passam eléctricos, mas que ainda está suspenso por
cima das vias, deveria ser retirado, assim como alguns carris de ferro
que se encontram chumbados no chão se retirem, pois os mesmos,
sem uso nenhum, continuam a causar acidentes, principalmente aos
condutores de veículos de duas rodas;
d) a existência de árvores de grande porte (medem vários metros
e encontram-se, maioritariamente, nas Avenidas Novas) que
condicionam o posicionamento e as consequentes dificuldades de
arvoramento dos VE e dos Veículos Plataforma. Esta dificuldade
deve-se às copas das árvores, que podem inclusivamente dificultar o
salvamento de potenciais vítimas, o combate e a proteção. Cremos
que uma poda criteriosa e sistemática, poderá, efetivamente, resolver
parte desse problema, senão na sua completude;
e) devido às especificidades da malha urbana dos CUA, com locais onde
o acesso a veículos é bastante limitado ou mesmo impossível, importa
implementar medidas que promovam uma efetiva e rápida intervenção
dos bombeiros (e restantes agentes de socorro e emergência). A
instalação nos CUA de uma rede de colunas secas horizontais
(enterradas no solo), alimentadas nos pontos de entrada (local de
mais fácil acesso aos meios dos bombeiros), e com múltiplas saídas
31 Em certas ruas dos CUA, e não só, muitas vezes é impossível passar com veículos de socorro
devido ao estacionamento ilegal, que pode impedir totalmente o acesso ao local, aumentando assim
o tempo de resposta ou impedir mesmo a chegada dos meios.
32 Este traçado aéreo ainda existe em muitos pontos da cidade, o qual pode dificultar o arvoramento e restantes manobras dos Veículos Escadas (VE). Por outro lado, o contacto com este
traçado provoca uma descarga elétrica na ordem dos 600 volts/corrente contínua (quando em
carga), que pode causar sérios ferimentos nos bombeiros e danos nos VE.
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(“enterradas” para impossibilitar o extravio de peças) no interior dos
CUA, permitiria reduzir o tempo de início das ações de combate (não
seria necessário assim estabelecer dezenas de metros de mangueiras
para o estabelecimento de linhas de alimentação e ataque);
v) No que toca a lições, e quando o assunto é segurança contra incêndios, nunca
se é demasiado ambicioso. Referencialmente, quando um incêndio se propaga
para além do compartimento de origem, após o flashover, o número de vítimas
e perdas materiais aumenta significativamente33 (NFPA 1710, 2010). Se na
década de 70 o flashover ocorria aos 17 minutos (Hofman et al., 2007, e LFB,
2013), estudos recentes comprovaram uma diminuição considerável do
intervalo de tempo entre a ignição e a ocorrência do flashover, constatandose, atualmente, uma maior probabilidade de ocorrência entre os 4 e os 10
minutos34 (Hofman et al., 2007, ESRI, 2007, e LFB, 2013).
No sentido de encurtar o tempo entre a ignição e o início das ações de
socorro, dado que, tecnicamente, daí deriva parte do sucesso da primeira
intervenção, as entidades responsáveis devem dar especial enfoque à
Capacidade de Resposta35 (CR) dos CB, pois, quanto mais elevada
e efetiva esta for, mais curto é o espaço de tempo entre a recepção do
alarme e o início das ações, permitindo assim realizar mais rapidamente
salvamentos, circunscrever e dominar o incêndio. Por outras palavras,

33 Em incêndios em habitações, a propagação do incêndio para além do compartimento de
origem, faz aumentar consideravelmente o número de mortos e feridos. Se, nos Estados Unidos da
América (EUA), por cada 1 000 incêndios em edifícios, quando este fica confinado ao compartimento de origem, morrem 2,15 pessoas, este número sobe para 17,62, se o incêndio se propagar
a todo o piso de origem, e aumenta para 27,48, se o incêndio se propagar para além do piso de
origem (NFPA 1710, 2010).
34 Isto deve-se, em parte, ao uso generalizado de plásticos no interior das habitações, principalmente nos quartos das crianças (acréscimo de derivados de petróleo, etc.).
35 A Capacidade de Resposta de um CB é resultado da: a) Prontidão (disponibilidade de
meios materiais e humanos, no conceito 24 horas/7 dias da semana); b) Meios (recursos humanos,
veículos e equipamentos adequados à tipologia de ocorrência); c) Tempo Total de Resposta (TTR),
valor que resulta da soma das parcelas: Receção e Processamento do Alarme (TRPA), o Tempo de
Turnout (TT), o Tempo de Deslocação (TD) e o Tempo de Início das Ações (TIA), determinante
para o sucesso da 1.ª intervenção (e consequentes ações).
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uma rápida resposta, associada a uma estratégia ofensiva (ataque pelo
interior do edifício, sempre que existam condições para os bombeiros
assim atuarem), é usualmente a tática mais eficaz para garantir uma
rápida extinção (Castro e Abrantes, 2004, e NFPA 1710, 2010).
Quando não é possível aplicar a estratégia ofensiva, e o incêndio se propaga
a todo o edifício (possibilidade de perda total), o objetivo principal, após
se terem realizado os salvamentos (se houver), passa por uma proteção às
exposições exteriores dos edifícios contíguos e fronteiros, com a aplicação
de uma estratégia defensiva36, de forma a impedir a transmissão da energia
por radiação (principal perigo para as exposições não contíguas), ou
condução (edifícios contíguos), com a consequente propagação do incêndio
a outros edifícios (Castro e Abrantes, 2004). Devido à pouca largura dos
arruamentos nos CUA, ao elevado fator de abertura de alguns edifícios,
associado à elevada energia libertada, torna-se ainda mais importante a
proteção das exposições, pese embora a dificuldade de concretização
pelos motivos acima expostos, como por imperativos de segurança37 dos
próprios bombeiros, o que se verificou no Incêndio do Chiado. Importa
ainda referir que no Incêndio do Chiado, mais precisamente na Rua Nova
do Almada, a proteção dos edifícios contíguos foi realizada pelo interior
do próprio edifício contíguo, pela técnica de exposição dos elementos
estruturais que ainda não tinham sido atingidos pelas chamas, de forma
arrefecê-los, e a extinguir rapidamente as chamas se estas se manifestassem,
a qual teve êxito à segunda tentativa;

36 Esta estratégia combina o ataque ao incêndio pelo exterior do edifício e a protecção dos
edifícios vizinhos expostos. O balanço entre os meios a empregar no ataque ao incêndio e meios a
empregar na proteção às exposições, é um racional de difícil escrutínio, o qual deve ser análise de
estudo. A experiência diz-nos que é necessário um elevado conhecimento técnico e uma elevada
disciplina tática para que efetivamente exista a capacidade de se aplicarem manobras de proteção
às exposições em conjugação, ou mesmo em detrimento do ataque ao incêndio, decisão que cabe
sempre ao COS (ou outros responsáveis).
37 Refere-se que a Brigada de Sapadores Bombeiros de Paris (BSPP) tem um veículo mecanizado/robotizado, o qual permite a colocação de uma agulheta num local de elevado risco para
bombeiros, permitindo uma maior aproximação, logo uma maior eficácia do uso do agente extintor,
seja em manobras de ataque, seja de proteção.
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vi) Uma das lições decorrentes deste incêndio deriva da inexistência de
SADI e SAEI nos Armazéns Grandella (embora este armazém estivesse
permanentemente vigiado por um segurança interno no período
noturno). Ou seja, se este armazém possuísse um SADI que desse o alarme
imediatamente após a deflagração ao RSB, quase de certeza que quando
os bombeiros chegassem ao local do incêndio, este não se apresentaria
nas mesmas dimensões que se vieram a verificar neste incêndio (redução
do tempo entre a ignição/deflagração e o início das ações de socorro).
Faz-se então alusão para a necessidade de implementação de SADI (desde
o independente detetor de calor, chama ou fumo (Castro e Abrantes,
2004), até um sistema centralizado de detecção e alarme de incêndio,
conectado a uma central, esteja esta no CB ou numa central de vigilância)
em todos os edifícios dos CUA, mas principalmente nos edifícios onde
a população é mais vulnerável (envelhecida, socialmente desfavorecida,
pessoas com incapacidade física e mental e pessoas pouco informadas),
nos edifícios devolutos e, ainda, nas utilizações-tipo onde a incidência,
vulnerabilidade e probabilidade de incêndios é maior. Estes sistemas de
informação permitem diminuir o número de vítimas e o valor total de
perdas (NFPA 1710, 2010);
vii) Uma outra lição que importa reter deste trabalho, passa pela dual
necessidade de reduzir as cargas de incêndio móvel no interior das
habitações (mais importante se torna quando é impossível diminuir
a carga de incêndio imóvel nos edifícios de construção antiga) e, por
outro lado, que os materiais que se encontram nas habitações sejam mais
resistentes ao fogo, através do uso de químicos retardantes de chama (o
propósito é evitar a ocorrência de fogo ou impedir a propagação deste a
outros equipamentos). Isto visa confinar ao máximo o fogo no seu ponto
de origem, limitar a energia libertada pelo mesmo, a sua propagação a
outros equipamentos e, consequentemente, a todo o compartimento.
Contudo, estudos recentes têm demonstrado uma ligação entre a
utilização destes produtos químicos retardantes e o aparecimento de
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casos de cancro, bem como, à disrupção de vários sistemas do corpo
humano. Por esse facto, nos EUA, foi limitada ou mesmo proibida a
sua aplicabilidade em certos estados (Housewrigth, 2018). Sem estes
produtos retardantes as nossas habitações ficam mais vulneráveis. Uma
das medidas possíves deveria passar pela obrigatoriedade, na conceção
dos novos edifícios (e nos edifícios dos CUA, sempre após reabilitação),
de uma rede armada de sprinklers nas habitações, na medida em que
estes são responsáveis por reduzir em 80 % o número de vítimas mortais
(comparativamente a habitações sem sprinklers), permitindo igualmente
uma intervenção mais eficaz e segura por parte dos bombeiros
(Housewrigth, 2018);
viii) Verificou-se neste incêndio um elevado número de vítimas entre bombeiros
(uma vítima mortal e 60 feridos). De referir que à altura, os Equipamentos
de Proteção Individual (EPI) eram manifestamente insuficientes. A
importância da sua utilização era também descurada, devido em parte,
a uma insipiente cultura de segurança (colectiva e individual). Ou seja,
embora em 1988 já existissem aparelhos respiratórios, luvas e alguns casacos
de proteção (ao fogo), por norma, o equipamento utilizado nos TO cingiase apenas ao capacete, farda e botas de trabalho comuns. Hoje, felizmente,
a realidade é outra38. Esta foi também uma importante lição que dimanou
deste incêndio. Refere-se ainda para a prevalente necessidade da criação de
um Departamento de Segurança nos CB, o qual deverá gerir tudo o que é do

38 Atualmente o EPI é de uso obrigatório, e fazem parte deste equipamento o capacete, aparelho
respiratório, vestuário de proteção (cogula, casaco, calças, luvas e botas). Tudo equipamentos com
caraterísticas específicas de proteção para combate em incêndios. Se estes equipamentos de proteção
estiverem mediante normas harmonizadas, ou seja, segundo directivas nacionais e europeias, e se
igualmente forem utilizados conforme as boas práticas, considerando ainda uma análise responsável das condições de segurança do TO por parte dos intervenientes (adquiridas pela formação e
treino), aliado a uma capacidade física e psíquica adequada à função, os acidentes pessoais poderão
ser minimizados ou mesmo evitados, mas é ainda necessário um trabalho significativo por parte
das instituições responsáveis nesta área, seja a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT),
institutos e associações na área da segurança e higiene no trabalho, dos CB, da ANPC, sindicatos,
seguradoras, etc., com o duplo objetivo de melhorar as condições de segurança no trabalho e a
vertente da saúde ocupacional nesta área de atividade.
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domínio da segurança, tais como, a Segurança e Higiene nos quartéis, a Saúde
Ocupacional39 (boas práticas no uso dos equipamentos de trabalho e EPI), a
segurança no TO40, planos e protocolos de atuação, a introdução de medidas
corretivas e preventivas, entre outras atribuições na área da segurança41;
ix) 30 anos volvidos deste incêndio, são manifestas as alterações verificadas nas
sociedades e no mundo. A transfiguração, numa ótica evolutiva, acabou por
suceder em muitos segmentos da sociedade. Destaca-se as que sucederam
no plano tecnológico, digital, comunicacional e informacional. As atuais
sociedades estão estruturadas numa mega rede, onde as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) têm um predomínio decisivo. Vivemos
num mundo que atribuí ênfase central e decisivo à informação (e à produção
de conhecimento, sobretudo, num contexto de afirmação e sobrevivência
organizacional). Na atual Era, a da Informação, nomeadamente em
contextos críticos e sensíveis, a importância da informação tornou-se vital,
sendo que esta se constitui como decisiva, elemento-chave e factor crítico
de sucesso, da qual importa saber retirar a devida vantagem estratégica,
técnica e operacional (Zorrinho, 1991, Magalhães, 1991, Meissner, 2002,
Toffler, 2003, Gleick, 2012, e Silva, 2014). Torna-se obrigatório que aqueles

39 Estamos a assistir a importantes alterações no que toca à saúde ocupacional dos bombeiros. A vertente da saúde ocupacional é, atualmente, uns dos principais temas que é discutido nos
fóruns internacionais que se debruçam sobre esta temática. Estudos recentes indicam uma maior
prevalência de cancro nos bombeiros, e a necessidade de políticas de prevenção e redução do risco
de cancro entre estes ao longo de toda a sua atividade, e mesmo após o términus da atividade,
com especial enfoque na alteração de protocolos de atuação, bem como na descontaminação dos
bombeiros e equipamentos (in situ), de forma a eliminar as partículas cancerígenas resultantes da
combustão (Kathleen, 2016).
40 Releva-se a importância da introdução da figura do Oficial de Segurança no TO (coadjuvado
por supervisores e equipas de segurança), cuja principal função e responsabilidade passa por assessorar
o COS na verificação das condições de segurança do TO, com contínuos reconhecimentos e identificação/sinalização de áreas de maior perigo, bem como controlar, do ponto de vista da segurança,
todos os operacionais envolvidos, empenhamentos, tempos de trabalho e respectivas rendições de
operacionais, com vista à não ultrapassagem de limites de condição física e psíquica, garantindo
tempos obrigatórios de descanso em condições que permitam o repouso e consequente recuperação.
41 Para o aprofundamento deste assunto, remete-se para leitura especializada sobre o tema,
como por exemplo a Norma 1521 da NFPA.
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que olham pela Governance da segurança, o façam com um amplo sentido
crítico e aberto, rasgando com conceitos obsoletos que não permitem a
sociedade evoluir. É determinante que pessoas e organizações saiam da
caixa conceptual que os mantém agarrados a normas ultrapassadas, de
forma a que se verifiquem avanços transpositivos ao nível de conceitos no
âmbito do digital, bem como ao nível da recolha, processamento, análise
e difusão da informação42 (Fernandes, 2014), sobretudo crítica, pois só
assim é possível aprimorar processos operacionais atempados, bem como um
correto planeamento estratégico (Magalhães, 1991), possibilitando assim a
antecipação de acontecimentos com forte prevalência acidental e destruidora
(Silva, 2014). As TIC e a capacidade de comunicação existentes em 1988,
altura do incêndio, não eram manifestamente as desejáveis e as exigidas
para a uma gestão eficiente de um evento desta magnitude. O processo de
transmissão da informação, desde o contexto da manobra (na doutrina da
gestão de emergências do Reino-Unido corresponde ao Bronze), passando
pela componente táctica (Silver, patamar do Posto de Comando Operacional)
e terminando no nível político-estratégico (Gold, o da grande decisão),
carece de fluxos ininterruptos de informação. Na esteira de Meissner (2002)
e Barnes et al. (2006), além da informação, também as comunicações se
assumem como determinantes nas tomadas de decisão e sequentes operações.
Ambas juntas, constituem-se como o vector basilar em todos os processos
de decisão, de coordenação e de resposta (Silva, 2014), pois permitem uma
melhor compreensão do contexto da ocorrência e promovem, igualmente,
uma redução da incerteza no sentido de optimizar o apoio à tomada de
decisão, em que o timing destes processos é muito apertado e reduzido.
Então, se a informação (fiável) cria vantagem, na medida em que possibilita
o aceleramento na tomada de decisão, as TIC potenciam e alavancam os
processos nos diversos escalões hierárquicos (Silva, 2014). Um sector onde

42 Informação que é pesquisada, processada e analisada para que satisfaça as necessidades específicas dos decisores com responsabilidades na gestão de uma emergência, bem como informação
entretanto já trabalhada (isto é, sita em relatórios, conferências, anuários, estudos) que possa servir
de base para a produção de conhecimento.
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o emprego das TIC pouco progrediu é, sem dúvida, o ramo de atividade
relativo à gestão do socorro e da emergência (Meissner et al., 2006). Verificase que no âmbito destas operações, efetivamente, a desordem e o caos são,
ainda, uma imagem de marca (Meissner et al., 2006, Barnes et al., 2006, e
Silva, 2014). É fundamental ter a informação fiável na hora certa e no lugar
certo (Meissner et al., 2006) e se isto for possível fazer com alguma rapidez e
de forma eficaz, é mais fácil superar, por parte das entidades intervenientes, a
fase do caos que caracteriza os grandes acidentes (Meissner et al., 2002). Como
já referimos, houve importantes transmutações na componente tecnológica,
comunicacional e informacional. Uma das que merece menção é que sucedeu
ao nível do conceito C4ISR43. Importa hoje dotar as organizações que operam
em cenários de alguma tensão e complexidade, de processos e ferramentas
extraordinariamente úteis, que permitem uma estreita interoperabilidade
entre os quadros estratégicos, tácticos e operacionais (Esteve, 2007). Um dos
principais braços técnicos deste conceito é fornecer um real conhecimento
da emergência (no ante, no durante e após o desastre), tendo o propósito
de interligar e relacionar os vários ambientes às necessidades existentes em
articulação com as capacidades das forças operacionais efetivas e forças de
retaguarda (Esteve, 2007, Hao-wei et al., 2013, e Silva, 2014);
x) Verificámos neste trabalho (como noutros anteriormente realizados)
bastantes dificuldades em encontrar dados e informação (e. g., número de
vítimas mortais, causa dos incêndios, local do ponto de ignição dos mesmos,
valor da perda, impacto ambiental), isto principalmente em Portugal, o
que demonstra várias coisas. Uma, a de que estes dados e informação são
de matéria reservada (o que não se compreende, porque a informação que

43 C4ISR – Command (Comando), Control (Controlo), Communications (Comunicações),
Computers (Computadores), Intelligence (Informação), Surveillance (Vigilância) e Reconnaissance
(Reconhecimento). O C4ISR é a conjugação de sistemas, procedimentos e técnicas que são usadas
para recolha e partilha de informação, fator chave em qualquer cenário onde o conhecimento e
tomada de decisão são críticos. Desenvolvido para situações e ambientes militares, pensamos,
no entanto, ser importante aplicar este conceito ao ambiente civil, adotando-o devidamente às
necessidades da gestão da emergência.
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deverá ser reservada é aquela que é crítica, e aí estamos claramente no
domínio da intelligence, a qual coloca em causa, pela sua natureza sensível,
a segurança de pessoas e infraestruturas, sobretudo críticas, assim como o
potencial estratégico nacional). Em segundo lugar, se efetivamente esses
dados e a informação são recolhidos e processados, praticamente de forma
alguma são partilhados (e os que são partilhados, são pouco relevantes
no âmbito da produção de conhecimento), o que denota da parte das
autoridades, evidentes atrasos em reconhecer a importância e mais-valia
destes para o desenvolvimento do estado da arte nesta matéria. Por outro
lado, existem ainda uma série de entropias intra e extra organizacionais
(burocracias, processos e protocolos ambivalentes, diferentes formas de
recolha de dados e informação, dissemelhantes conceitos, multi entidades
com semelhantes responsabilidades com culturas organizacionais muito
diferentes) que não facilitam o conhecimento e muito menos uma tomada
de decisão consciente e segura. Em função do exposto, e como uma
importante lição que trinta anos depois não aparenta estar resolvida (no
Incêndio do Chiado, bem como no contexto da gestão da emergência no
âmbito dos incêndios florestais44), se é sobre a chancela da informação que
os homens e as organizações comunicam, progridem e resolvem problemas,
pensamos ser imperativo a criação de uma Agência Nacional para a
Comunicação e Informação no âmbito da Gestão do Risco e da Gestão
da Emergência, com amplas responsabilidades na recolha sistemática de
dados e informação, no processamento e análise destes, no sentido de que
estes mesmos possam ser úteis à tomada de decisão, bem como a partilha
destes em ambiente web, para que todos os interessados (OCS, Academias,
entidades e população em geral) possam estar devidamente informados e
produzir conhecimento, conforme também já identificado por Primo et
al., (2008). Por exemplo, num âmbito mais específico, julgamos essencial

44 Veja-se as conclusões retiradas dos vários relatórios técnicos publicados após os incêndios
florestais (São Brás de Alportel, 2012; Caramulo, 2013; Pedrogão Grande, 2017, incêndios entre
14 e 16 de outubro, 2017).
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que todas as entidades que operam na área do socorro, devam preencher
um relatório tipo, de nível nacional, para cada tipologia de ocorrência
(e.g., incêndios em edifícios de habitação, acidentes de viação, entre
outros incidentes) ou ainda o desenvolvimento de relatórios detalhados
de cada vítima mortal, decorrente de um incêndio (desenvolvido por
técnicos e bombeiros para implementação de regulamentação e técnicas
ou protocolos operacionais, à imagem do que acontece noutras agências
que têm responsabilidades na área da segurança). Estes relatórios devem
ser menos descritivos e mais objectivos, centralizando dados e informação
numa plataforma nacional (Primo et al., 2008), atrás referida, (se possível
partilhada entre Estados-membros da UE), para que estes possibilitem
a produção de conhecimento, contribuindo para a Gestão do Risco
e para a Gestão da Emergência (Nunes, 2015), em suma, augurando
elevados índices de segurança, imagem de marca de países desenvolvidos
(Abruzzese et al., 2016);

Conclusão
Este trabalho foi realizado sob dois pressupostos coadjuvantes. No primeiro
abordaram-se as principais incidências que marcaram o Incêndio do Chiado, sendo
que, no segundo, tentou-se retirar do mesmo, ainda que 30 anos passados, um
conjunto de importantes lições. Umas diretamente correlacionadas com o incêndio,
outras advenientes de alterações verificadas ao longo dos anos nesta temática, as
quais, pela sua elevada pertinência, importou considerar.
Foram interpostas três questões no início deste estudo, às quais tentámos
responder. Na primeira concluímos que a cultura de segurança no âmbito versado
neste trabalho era muito deficitária e insipiente, além de uma evidente e gritante
falta de regulamentação na área da segurança contra incêndios. Conclui-se
também que a tipologia do edificado era constituída por uma carga de incêndio
imóvel elevadíssima, a inexistência de SADI no edifício onde o incêndio deflagrou,
bem como o consequente alarme tardio, além de outros fatores de natureza
101

estrutural e conjuntural, fez com que este incêndio se apresentasse aos bombeiros
de forma bastante violenta, contribuindo dessa forma, para que o mesmo tivesse
uma rápida propagação entre edifícios (10 edifícios totalmente destruídos
e 11 parcialmente afetados) e quarteirões (a área de implantação do edificado
atingido pelo incêndio rondou em planta 10 000 m2). O facto de ter causado
duas vítimas mortais e setenta e três feridos, o elevado número de entidades e
meios envolvidos, a delonga nas várias fases de trabalho (circunscrição, domínio,
rescaldo e conclusão), o valor de perda associado (socioeconómico), o facto de ter
mobilizado as principais autoridades políticas, deixando ainda uma cicatriz num
dos pontos mais importantes da cidade de Lisboa, fez deste incêndio um evento
extraordinariamente invulgar e excecional.
No âmbito da segunda questão, o Incêndio do Chiado constituiu-se como um
marco na área do socorro em Portugal. Do mesmo adveio uma maior preocupação
na vertente da segurança, vertida em regulamentação de segurança contra incêndios,
tendo este mesmo, ainda abanado com o status quo de algumas instituições. Após
o incêndio, surge no RSB um ímpeto de mudança no sentido de se modernizar,
incidindo, particularmente, na criação da Escola do RSB, na aquisição de EPI e
generalização da sua utilização, como ainda na compra de equipamentos técnicos
para o uso exclusivo do serviço de socorro. Também o facto de se ter constituído um
acontecimento mediático, ainda hoje relembrado e, na altura, permanentemente
acompanhado pelos OCS de Portugal e do estrangeiro, o que deu azo à elaboração
de análises técnicas e conferências.
Sobre a terceira questão por nós colocada, as respostas foram descritas ao
longo de todo o capítulo correspondente às lições a retirar, 30 anos depois deste
trágico incêndio.
Finalizando, cuidamos que a segurança, na vertente safety, aqui tratada, à imagem
do que se sucede na sua congére (security), é um assentially contested concept. E
é também na marca aqui versada, que ela se constitui como fator de bem-estar. A
segurança promove a economia, bem como o conhecimento. Em suma, ela contribuí
para o progresso de uma sociedade. É sobre o Estado, bem como instituições que o
representam junto da sociedade, que recai a responsabilidade de estabelecer quadros
institucionais, instrumentos, mecanismos, regulamentação e fiscalização sobre
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temáticas relacionadas com a segurança da população, do ambiente e do património.
Essa é uma das principais atribuições de um Estado em tempos de paz. Sociedades
com elevados índices de segurança, são sociedades mais capazes de enfrentar os riscos,
são sociedades que atraem investimento, são também sociedades mais capazes de
antecipar respostas face às catástrofes, bem como deles recuperar mais rapidamente.
São sociedades que garantem à população, mesmo daquelas que vivem em áreas de
maior risco, elevadas capacidades de proteção e socorro. As Nações Unidas, no seu
relatório de 2014 para o Desenvolvimento Humano, focalizou-se inclusivamente no
compromisso que a redução da vulnerabilidade e o reforço da resiliência pode dar
em matéria de progresso humano (UN, 2014). É através da partilha de dados, do
incentivo à investigação, ao estudo, ao conhecimento, à experimentação e a aplicação
prática destes, que uma verdadeira cultura da segurança se instala e se de reforça
continuamente, no garante da renovação de gerações, e que proporcione a todos
elevados níveis de segurança colectiva e individual. Só assim podemos almejar ter uma
sociedade plena em todas as suas ambições e desejos, transformando o progresso na
área da segurança (safety) uma realidade efetiva para os países e comunidades.
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