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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
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Resumo: O grande incêndio do Chiado, de 25 de agosto de 1988, eclodiu nos
Armazéns Grandella e destruiu 10 edifícios na totalidade, 5 parcialmente, tendo deixado outros 5 com sérios danos. Atingiu uma área
delimitada pelas ruas Áurea, Assunção, Crucifixo, Nova do Almada,
Garrett, Carmo, e Calçada do Sacramento.
Uma questão se coloca: se este grande Incêndio fosse hoje, estariam os
bombeiros mais bem preparados em termos formativos e organizacionais?
Palavras‑chave: Incêndio, Chiado, Bombeiros, Lisboa.

Abstract: The great Chiado fire of 25 August 1988 broke out in the Grandella warehouses and destroyed 10 buildings in total, 5 partially, leaving 5 others
with serious damage. It reached an area bounded by the Áurea, Asuncion,
Crucifix, Nova do Almada, Garrett, Carmo streets, and Calçada do
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-20-8919-5_1_5

Sacramento. One question arises: if such a great fire happened today, would
the firefighters be better prepared in terms of training and organization?
Keywords: Fire, Chiado, firefighters, Lisbon.

Introdução
Os grandes incêndios sempre afetaram marcadamente as comunidades. Passada
a segunda década do século XXI, há um sentimento generalizado, no que concerne
aos incêndios, que nos permite perceber que, o verdadeiramente importante, é, de
facto, inviabilizar que aconteçam, e que, se ocorrerem, as suas consequências evidenciem as mínimas implicações possíveis no normal decorrer da vida social.
É imprescindível que todos tenham consciência da sua vulnerabilidade. Toda a população em geral é vulnerável. Os bombeiros, como elementos da sociedade, também
o são, com a particularidade de serem agentes de intervenção direta nos incêndios.
Torna-se então razoável perspetivar determinados comportamentos e atitudes
que inviabilizem ao máximo os riscos potenciadores de incêndios. Para tal, as populações devem possuir uma cultura de segurança, e os bombeiros têm o dever de
estar devidamente organizados, e de evidenciarem as mais adequadas modalidades
de resposta, face a estas catástrofes, por via de uma formação apropriada, metodológica, que acompanhe a evolução tipológica dos meios e sistemas construtivos e dos
seus condicionalismos legislativos.

A Génese do Serviço de Incêndios em Portugal
O denominado grande Incêndio do “Chiado” teve lugar a 25 de agosto de 1988.
Por analogia, o dia 25 de agosto, também tem sido considerado por, nesse preciso
dia do ano de 1395, correspondendo a solicitações do senado da câmara de Lisboa, D.
João I ter estabelecido, mediante Carta Régia, as primeiras diretivas que se conhecem
referentes à génese de um Serviço de Incêndios em Portugal. Determinou então El-Rei:
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“[…] que por quanto pr uezes se leuanta fogo em essa çidade, considerando sobrelo alguu boõ remedio ; Acordaste q os pregoeiros dessa çidade
pº freguesias e cada hua noute, depois do signo da colhença, andem pr
a dita çidade apregoando q cada huu guarde e ponha guarda ao fogo em
suas casas, e q em caso de q se alguu fogo leuantasse, o q ds não queira, q
todos os carpenteiros e calafates venham aaquel lugar, cada huu com seu
machado, pr auere de atalhar o dito fogo : e q outº ssi todas as molheres
q ao dito fogo acodirem, tragam cada hua seu cantaro ou pote pª carretar
auga pª apagar o dito fogo;E outº ssi por q muitas acudem e veem a elo
pª Roubar, acordaste q Cem corretores q há na dita çidade chegu e hi com
suas armas, pª auerem de guardar q se no faça Roubo […]” (Hermínio
Santos, 1995, 13-14).

Esta foi uma disposição preventiva. A primeira de que há memória. Estávamos
em 1395, quando havia muitos incêndios em Lisboa. Então, como solucionar este
problema? Deu, o Rei D. João I, ordem para que o pessoal de combate fosse constituído por carpinteiros e calafates, coadjuvados por mulheres que, trazendo potes e
cântaros com água, garantiam a extinção dos incêndios.
Por outro lado, e porque normalmente existiam roubos provocados por quem
se queria aproveitar dos males dos outros, foi dada ordem a cem corretores para agir
preventivamente, utilizando as suas armas, se necessário.
Já naquele tempo era perfeitamente visível o “safety” a trabalhar de forma consubstanciada com o “security”.

A Projeção do Serviço de incêndios na atualidade
Em 1988, ano do grande Incêndio do Chiado, existiam, tal como sucede atualmente em 2018, bombeiros que constituíam e constituem, representavam e representam grupos de combate estabelecidos, com metodologias operacionais próprias
para combater os incêndios. Estes grupos estavam já devidamente organizados em
1988, e continuam agora a estar convenientemente planificados. Terá mudado a
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formação? Sim, existem novas metodologias; as viaturas garantem atualmente outras potencialidades que é importante utilizar; os sistemas organizacionais também
são diferentes, tendo evoluído para uma mais adequada adaptação às necessidades
decorrentes dos grandes desastres.
Mas atenção: A “Alma” dos combatentes dos incêndios não é mensurável! Os
bombeiros terão sempre a mesma capacidade altruísta pelos tempos fora. Tê-la-ão
em 2018, como tiveram em 1988, e como a terão tido os carpinteiros e calafates
no pós-1395.
Em boa verdade, os grandes incêndios têm afetado ao longo dos anos as grandes
cidades. Em Lisboa, a distribuição da malha e do tecido urbano teve determinadas
características até 1755, e assumiu outras desde essa data até aos nossos dias. No entanto, sobressai a ideia de que, em presença das distintas tipologias do edificado são
efetivamente as cargas de incêndio e os condicionamentos de compartimentação ao
fogo existentes nas construções que garantem uma maior ou menor vulnerabilidade
desses edifícios face aos incêndios.
Simultaneamente, há que considerar a vulnerabilidade social das próprias populações, pela análise científica das modalidades de respostas que conseguem dar face
aos incêndios ou a quaisquer outros acidentes pelos quais sejam afetadas. Segundo
Ribeiro (1996) :
“A distribuição das vulnerabilidades pelos grupos sociais é determinada, analiticamente, pelo tipo de articulação e de relacionamento
predominante no sistema social. De facto, face a um mesmo perigo ou
ameaça, diferentes são os graus de exposição ao risco por parte das comunidades, grupos sociais e indivíduos, isto é, constata-se a existência de
vulnerabilidades diferenciadas dentro do próprio sistema, consoante a sua
organização, distribuição e composição social”.

Garantidamente, o século XX terá tido uma muito relevante importância no estudo das catástrofes, e, consequentemente, dos grandes
incêndios. As catástrofes começaram a ser entendidas como fenómenos
de natureza social. Os primeiros estudos empíricos sobre esta matéria
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foram desenvolvidos entre 1917 e 1925, por Samuel Prince. Segundo
Amanda Ripley 1 , esse trabalho terá sido motivado pelo grande acidente
resultante da colisão de duas embarcações num porto da Nova Escócia,
em Halifax 2 .

Os Grandes Incêndios do Chiado
Ao longo dos séculos, o coração de Lisboa foi afetado por muitos incêndios.
Em plena Idade Média, o “Chiado” foi claramente marcado por alguns desses
incêndios. Vejamos quais:
“Em 1396, os prédios da rua Nova, rua principal da cidade de
Lisboa – o “Chiado” daqueles tempos – foram devorados pelas chamas de
um pavoroso incêndio que alastrou pela confeitaria até ao Cais de Ver o
Peso, destruindo casas e preciosidades, e causando a perda de muitas vidas
humanas” (F. Santos, 1995, p. 75).

Quem combatia os incêndios à data? Eram, como sabemos, os carpinteiros e
os calafates, ajudados pelas mulheres que transportavam cântaros com água. Mas
a todos eles se juntava a restante população, ajudando em tudo o que lhe fosse
possível. Poderia não haver formação, mas havia alguma estruturação, embora que,
claramente rudimentar, o que não evitou que, em 1681, o Senado adquirisse, na
Holanda, as duas primeiras bombas, para além de outras ferramentas como: arpéus,
baldes de couro, machados, picaretas, enxadas, alavancas.

1 Ripley (2008). Impensável - Como e Porque as Pessoas Sobrevivem a Desastres; Rio de
Janeiro, Editora Globo, 2008.
2 O acidente ocorreu no porto de Halifax, devido à colisão do navio francês Mont-Blanc, carregado de explosivos, com o navio belga Imo de tripulação norueguesa. Cerca de duas mil pessoas
morreram e milhares de outras ficaram feridas, bem como uma boa parte da cidade foi destruída
já que a explosão ocasionou um tsunami que arrancou árvores, demoliu edifícios e abalou muitas
outras estruturas. A catástrofe é considerada uma das piores já ocorridas antes da utilização da
bomba atómica.
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Ainda em 1683, é publicado o primeiro regulamento do serviço de incêndios,
com preceitos organizacionais e disciplinares rígidos3.
“Em 10 de Agosto de 1734, em finais da Idade Moderna, registaram-se em Lisboa três grandes incêndios. O mais importante ocorreu na rua
Nova do Almada e destruiu 18 prédios onde moravam 59 famílias. Este
sinistro chegou ainda a ameaçar o Convento dos Padres do Oratório,
onde mais tarde vieram a estar instalados os armazéns do Chiado” (F.
Santos, 1995, p. 76).

De referir que o termo “bombeiro” surgiu exatamente em 1734 e que já em
1646 teriam sido contratados 30 homens para desenvolverem este tipo de trabalho.
Até aos finais do século XVIII, considere-se que, até à descoberta do cimento
em 1796, a construção era de fachadas e empenas em pedra, pavimentos e tetos em
madeira, e de paredes divisórias que apresentavam também materiais combustíveis.
Assim era fácil a propagação de pequenos fogos, que rapidamente se transformavam
em grandes incêndios.
Mas voltemos ao pós-1395. É importante salientar a ação dos aguadeiros (M.
Almeida, 1997 p. 45-51). Rara e pouco acessível, a água tornou-se o fulcro de um
vasto e diversificado conjunto de atividades económicas que se desenvolviam em
torno de chafarizes, tanques e poços. A cada um destes locais, verdadeiros palcos
de sociabilidade coletiva de bairro, ficaria agregado um número determinado de
vendedores de água ao domicílio: os aguadeiros. Este grupo era maioritariamente
constituído por galegos. Os aguadeiros eram obrigados a levar para casa, no fim
de cada dia de trabalho, o barril cheio de água como medida de prevenção em
caso de fogo. Alertados pelas badaladas da igreja mais próxima - cujo número
localizava a área do sinistro, estes homens acorriam a qualquer hora do dia ou da
noite aos locais de incêndio, onde sob as ordens do capataz ocupavam funções
previamente estabelecidas.

3. Livro de Consultas e Decretos de D. Pedro II. Assentamento das Ferramentas dos Incêndios.
Câmara Municipal de Lisboa – Arquivo Municipal.
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Voltando à Idade Moderna,
“O terramoto de 1 de novembro de 1755, a que se seguiu um maremoto e pavorosos incêndios, destruiu grande parte da cidade de Lisboa,
sendo inúmeras as vidas que se perderam. Foi então que se sentiu a necessidade de remodelar em absoluto a malha urbana que até aquela data se
desenvolvera desordenadamente, tanto mais que das edificações existentes
poucas tinham restado sem afetações graves. A catástrofe obrigara ao colapso e à redução a escombros de 17 igrejas matrizes 4, 16 outras igrejas,
15 mosteiros, 16 palácios, 6 hospitais, e inúmeras habitações e imóveis
de outras tipologias” (F. Santos, 1995, p. 76).

A política iluminista de Sebastião José de Carvalho e Melo (Marquês de Pombal) foi preponderante para a concepção de uma “nova cidade” que se pretendia nos
modernos moldes de então. Foi “redesenhada” a Baixa (que mais tarde se chamou
de Pombalina) numa disposição ortogonal sustentada por vários eixos entre os quais
e como principal se definia a rua Augusta, ligando duas importantes praças: Rossio
e Praça do Comércio, situando-se na primeira o espaço popular, e na segunda o
espaço do poder, dos ministérios.
Complementarmente, em 1766 é criado o lugar de capitão das bombas, atribuído ao mestre calafate Domingos da Costa. Foi este o primeiro cargo de liderança do
serviço de incêndios oficialmente instituído.5
A criatividade técnica permitiu a articulação sistematizada dos edifícios, todos
eles dotados da chamada “Gaiola” (fot. 1) cuja finalidade essencial era resistir com
alguma segurança aos efeitos sísmicos. Foi também definida a obrigatoriedade da
construção de paredes guarda-fogo. Estas paredes que ainda hoje se aplicam destinam-se a evitar a passagem do fogo de um edifício para outro.

4

Diz-se da igreja que tem jurisdição ou superioridade em relação a outras igrejas ou a todas
as capelas de uma dada circunscrição.
5 Livro de Registo de Cartas e Provisões, fl. 3-v. Carta de Propriedade passada a Domingos
da Costa, de Capitão das Bombas. Câmara Municipal de Lisboa – Arquivo Municipal.
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Fot. 1 - Maqueta em madeira, do sistema estrutural antissísmico conhecido por “gaiola
pombalina”, pertencente ao RSB (Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, Regimento de
Sapadores de Bombeiros).
Photo 1 - Wooden model of the anti-seismic structural system known as the “Pombaline cage”,
belonging to the RSB (Source: Municipality of Lisbon, Fire Brigade).

A “Gaiola” é composta por um grande número de peças horizontais, verticais
e inclinadas, ligadas entre si de modo a constituir um sistema sólido e estável6. No
entanto, dada a sua constituição, quase exclusivamente de madeira, permitia o desenvolvimento, muitas vezes drástico, dos incêndios. De facto, ainda hoje na cidade
de Lisboa se verifica, por vezes, a eclosão de fogos em edificações de construção
Pombalina.
Também os tabiques criados após 1755, e ainda existentes, como elementos
integrantes de compartimentação (fot. 2), permitem a rápida propagação do fogo

6 Batalhão de Sapadores Bombeiros - BSB, 1958. Manual do Sapador Bombeiro, volume I.
Câmara Municipal de Lisboa Arquivo RSB. pp 118, 119.
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dado que constituem as divisões mais reduzidas dos edifícios, sendo pouco espessos,
no sentido de não retirarem espaço interior.
No grande Incêndio do “Chiado” o fogo inseriu-se nas zonas de tabiques das
paredes divisórias tendo-se sempre propagado com grande rapidez lateralmente, e
também no sentido ascendente. Para a sua completa extinção foi necessário que,
durante o muito longo período de rescaldo, se procedesse ao desmembramento de
múltiplas paredes divisórias e de compartimentação, no sentido de tornar inviáveis
quaisquer reacendimentos.

Fot. 2 - Pormenor de uma parede de tabique. Paredes delgadas feitas de tábuas, tijolos
ou taipa, são normalmente divisórias ou de compartimentação, dividindo os espaços e os
limitando pelas paredes-mestras. Este tipo de paredes características dos edifícios antigos,
desempenha funções estruturais importantes devido à sua organização particular
(Fonte: autor desconhecido).
Photo 2 - Detail of a partition wall. Thin walls made of boards, bricks or taipa, are usually
partitions, dividing the spaces and limiting them by the master walls. Walls of this type are
characteristic of the old buildings, and they have important structural functions due to their
particular arrangement (Source: Author not identified).

Ao entrarmos decididamente na Idade Contemporânea, ou seja, a partir de 1789,
muitos incêndios de grande dimensão ocorreram no coração da cidade de Lisboa.
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A 14 de novembro de 1889 deflagrou na “Baixa Pombalina” um incêndio violentíssimo, nos armazéns Barela, tendo desse sinistro resultado a destruição total do
edifício e muito graves prejuízos nos imóveis que lhe eram adjacentes. No ataque
estiveram envolvidos homens do Corpo de Bombeiros Municipais de Lisboa, pela
primeira vez devidamente uniformizados. Foi também utilizada uma escada Magirus, a qual tinha sido adquirida na Alemanha pelo Infante Dom Afonso.
A 25 de agosto de 1988, eclodiu na cidade de Lisboa um violentíssimo incêndio
que destruiu totalmente 10 edifícios, parcialmente 5, e que deixou com sérios danos,
outros 5. Foi o agora muito conhecido e denominado Incêndio do “Chiado” (fot. 3).

Fot. 3 - Grande Incêndio do “Chiado” de 25 de agosto de 1988
(Fonte: Câmara Municipal de Lisboa).
Photo 3 - Great Fire of “Chiado” of 25 of August of 1988 (Source: Municipality of Lisbon).
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Semelhanças entre Incêndios do “Chiado”
Os incêndios de 1734 e 1988 são profundamente semelhantes no que se refere
aos patrimónios imobiliários afetados. Deverá ser tomado em conta de que o comércio no século XVIII era muito diferente do verificado em pleno século XX, pelo
menos no “pretexto” interno do país, pese embora se deva considerar que, num plano “universal”, no século XVIII, estava-se numa Economia-Mundo Euro-Atlântica,
e no século XX, se esteve no contexto da Economia Mundial Contemporânea. Em
ambos estes tipos de economias Portugal assume uma posição de periferia.
Convenhamos que desde 1734 passaram até ao mais recente incêndio do Chiado dois séculos e metade de um outro.
Hoje em dia temos como materiais de consumo e de utilidade diária os plásticos
e outros muito variados compostos inorgânicos de alta inflamabilidade, e, portanto,
apetência para ocasionarem sinistros que, não sendo controlados atempadamente,
poderão provocar catástrofes irremediáveis.
A afetação idêntica dos patrimónios imobiliários incide nas quantidades de edificações adjacentes que foram objeto de destruição e grave afetação por ambos os
incêndios - 18 prédios em 1734, e 20 em 1988, exatamente no mesmo local.
Relativamente à segurança passiva existente em 1734 e 1988, diremos que em
1734 não era nada visível, mas, em 1988, obviamente existiam já as paredes guarda-fogo. Então, porque não funcionaram aquelas paredes de separação no mais recente incêndio do “Chiado”? De facto, a existência de vãos de comunicação entre
imóveis pode viabilizar a propagação das chamas de prédio para prédio, mas dado o
número de edifícios afetados e dada a existência das referidas paredes guarda-fogo,
as catástrofes só são explicáveis pela generalização do incêndio, e pela convexão
através da concentração de gases quentes emanados.
Assim, tanto em 1734 como em 1988, quase se poderia dizer que foram “palpáveis” os fenómenos de condução7, convexão8, e flashover9!

7

Condução: propagação do fogo por suporte material. Exemplo: por estruturas metálicas.

8

Convexão: propagação do fogo através de camadas sucessivas de gases quentes.

9

Fenómeno de generalização do fogo.
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Ainda no campo imobiliário, em ambos os casos não estavam de facto instaladas as medidas passíveis exigíveis para aquelas instalações. Compreende-se que em
1734 não estivessem, visto que ainda não tinham sido construídas. Mas, e em 1988?
Porque não possuíam os estabelecimentos comerciais os sistemas automáticos de
deteção e de extinção de incêndios?
Porque não se dava cumprimento às medidas já regulamentadas que formaram
a normalização pioneira pós-1974? No que concerne à segurança no pós-1974, a 23
de outubro desse ano a edilidade de Lisboa publicou uma Postura Municipal que
regulamentou as condições de segurança a aplicar em edifícios de natureza especial,
ou com mais de trinta metros de altura.
Aquela Postura Municipal representou “o outro lado da margem” da segurança de Portugal na temática do Serviço de Incêndios. Na margem mais longínqua
estava o documento criado por D. João I, em 1395. Chegou-se finalmente a bom
porto, após a travessia da imensa ponte de cerca de 600 anos. Surgiu uma postura
da cidade, capital do país, que se assumiu como ponto de partida de uma segurança
efetiva que era já uma antevisão do paraíso preventivo que abraçou o país desde
1990 até 200810.
E o que terá obrigado à rápida emergência da legislação nesta área? Naturalmente que terá sido o grande Incêndio do “Chiado” de 1988!
A legislação a que se faz referência é, em particular, a seguinte:
•

Decreto Regulamentar n.º 8/89, revogado pela Portaria n.º l063/97 (Empreendimentos Turísticos e de Restauração de Bebidas), por sua vez revogado pelo Decreto-Lei n.º 368/99, de 19 de setembro;

•

Decreto-Lei n.º 426/89 (Segurança Contra Incêndios em Centros Urbanos Antigos);

•

Decreto-Lei n.º 61/90 (Proteção Contra Incêndios em Estabelecimentos Comerciais);

•

Decreto-Lei n.º 64/90 (Regulamento de Segurança Contra Incêndio em
Edifícios de Habitação);

10 Após regulamentação da segurança contra incêndios, em Portugal através do Decreto-Lei
220/2008 (alterado pelo Decreto-Lei 224/2015) e da Portaria 1532/2008.
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•

Decreto-Lei nº 66/95 (Regulamento de Segurança Contra Incêndio em
Parques de Estacionamento Cobertos);

•

Despacho Normativo n.º 12/98 (Normas Reguladoras das Condições de
Instalação e Funcionamento dos Lares para Idosos);

•

Decreto-Lei n.º 409/98 (Regulamento de Segurança Contra Incêndio em
Edifícios de Tipo Hospitalar);

•

Decreto-Lei n.º 410/98 (Regulamento de Segurança Contra Incêndio em
Edifícios de Tipo Administrativo).

De facto, toda esta legislação coloca Portugal na ribalta da segurança
mundial, no que se refere à temática do serviço de incêndios. Alguns dos
técnicos mais credenciados são consultados no sentido de emitirem pareceres muito especialmente no campo da prevenção, sendo atentamente ouvidos. Finalmente, é em Portugal que se começaram a realizar as “Jornadas de
Prevenção na Floresta de Betão”, onde marcam presença individualidades de
vários países, tais como os Estado Unidos da América, a França, a Inglaterra
e a Espanha.
A segurança pós-1974, consubstanciada e inovada pela segurança pós-2008,
trouxe aos bombeiros um amplo conhecimento nas várias vertentes da prevenção
de sinistros em edifícios, sendo disso exemplo diversas disposições que agora assumem carácter obrigatório. A formação desses mesmos bombeiros, ao longo dos
anos, foi-se adaptando às caraterísticas construtivas dos imóveis, sendo marcantes
as aprendizagens decorrentes de simulacros que se realizavam especialmente nos
aquartelamentos dos bombeiros sapadores.
Há que considerar que do século XIV até ao início do século XX, nestes seiscentos e poucos anos, os incêndios em Portugal mantiveram presente um processo de
implicação no sistema social. Tal presença foi visível pelas disposições regulamentares emergentes logo após cada uma das grandes catástrofes.
A certeza da sua presença tem sido também símbolo do receio da destruição do
património. Daí a modificação dos sistemas construtivos a seguir ao terramoto de
1755, e também, como se referiu, o surgir da “terra prometida”, do “oásis” da prevenção e segurança logo depois de 1988, tendo como referência o grande e terrível
incêndio do “Chiado”.
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Incêndio do “Chiado” de 1988: Metodologia operacional

11

O incêndio teve a sua origem nos Armazéns Grandella. À chegada dos bombeiros ao local, todos os pisos destes grandes armazéns eram “pasto de chamas”,
estando os edifícios adjacentes já seriamente afetados.
A tipologia construtiva dos Armazéns Grandella era a seguinte:
•

Pavimentos em madeira;

•

Paredes em alvenaria;

•

Tetos em estuque;

•

Algumas divisórias com paredes de tabique e também de madeira;

•

Escadas em madeira;

•

Estrutura de suporte da cobertura, em madeira, e também metálica;

Este imóvel apresentava graves deficiências no que se refere à segurança contra
incêndios, nomeadamente:
•

Ausência de compartimentação corta-fogo;

•

Escadas e elevadores sem serem enclausurados;

•

Enorme carga térmica proveniente de uma pluralidade de artigos altamente combustíveis;

•

Inexistência de sistema automático de deteção de incêndios.

Os bombeiros registam manualmente o “Alerta” do incêndio às 05h19 do dia
25 de agosto de 1988.
À chegada dos primeiros elementos ao incêndio, a situação era a seguinte:
•

Os Armazéns Grandella eram totalmente pasto de chamas;

•

O incêndio subia acima da cobertura com chamas de uma altura de cerca de 15 metros;

•

As chamas saíam por portas e vidros de janelas e montras, afetando os edifícios em frente, na Rua do Carmo, e obrigando à cedência de elementos
das fachadas;

•

Eram constantes as explosões e projeções de “línguas de fogo”, também por
portas e janelas;

11 Relatório de Incêndio do Chiado, 28 de outubro, 1988. Câmara Municipal de Lisboa,
Arquivo Histórico do RSB.

120

•

A temperatura extremamente elevada, as projeções, as faúlhas que se multiplicavam nos arruamentos, obrigavam ao recuo do pessoal de combate e ao
reposicionamento dos meios.

Face à dimensão do incêndio, foram de imediato pedidos reforços de meios.

Estratégia de combate
05h21 - Hora de chegada da 1.ª viatura do Regimento de Sapadores Bombeiros
ao local.
Posicionamento da 1.ª viatura: Rua Nova do Almada, junto ao edifício
em chamas.
05h23 - Hora de chegada da 2.ª viatura do Regimento de Sapadores Bombeiros
ao local.
Posicionamento da 2.ª viatura: Rua do Carmo, junto ao imóvel em chamas.
O material de Socorro que, entretanto, ia chegando ao sinistro reforça as viaturas presentes e objetiva a circunscrição do incêndio.

Estabelecimento de meios de combate:

As primeiras viaturas em combate ao incêndio montam os seguintes meios:
•

2 agulhetas canhão, na Rua Áurea e Rua da Assunção;

•

3 agulhetas de 70 mm e 4 de alta pressão, no sentido de evitar e retardar a
propagação do incêndio.

Face à dimensão do sinistro, aos estrondos, às projeções de línguas de fogo e às
explosões, as viaturas tiveram rapidamente de recuar duas vezes, desmontando-se e
remontando-se material para esse efeito.
Dada a altíssima temperatura, as projeções de fumo e de fogo, e em função das
enormes partículas em suspensão, pelas 05h30, as viaturas posicionadas no lado sul
da Rua do Carmo foram obrigadas a recuar de novo. Simultaneamente, a autoesca121

da que se encontrava com uma agulheta canhão a trabalho na Rua da Assunção, teve
de recuar para a Rua Áurea, por ter sido afetada pelas chamas, resultantes da queda
de um teto de uma dependência sobre o pavimento. Essas chamas, e outras que se
lhes seguiram, propagaram-se para o edifício em frente à fachada dos Armazéns
Grandella, na Rua da Assunção.
Todos os meios que, entretanto, iam chegando ao incêndio foram criteriosamente distribuídos de forma a garantir uma adequada circunscrição e evitar assim a
propagação em outras direções.
Na Rua do Carmo o ataque foi realizado pela cobertura do edifício do Montepio Geral. Evitou-se a propagação para o banco e projetou-se também água em
direção aos vãos da fachada do edifício em frente. Já na Rua Áurea, o combate foi
realizado por agulhetas canhão em autoescadas e, também, a partir das coberturas
de prédios próximos.
Nesta fase, na parte sul da Rua do Carmo, foram montadas agulhetas na cobertura
dos Armazéns do Chiado, para impedir a progressão do incêndio, e tentou-se também
que os vãos das janelas da fachada do edifício frontal entrassem em combustão.
Pelas 05h45, após o pessoal de combate ter entrado nas instalações dos Armazéns
do Chiado, constatou-se que, em todos os pisos, existiam já volumosas chamas que
tornavam possível a queda de partículas incandescentes no piso ao nível do arruamento exterior. A cobertura estava também já a ser bastante afetada. O ataque, igualmente
aqui, tornou-se de dificuldade extrema. Era necessário combater, salvaguardando as
vidas dos combatentes e dos civis que pudessem estar nas zonas afetadas.
Mais tarde, soube-se que o incêndio se propagara dos Armazéns Grandella para
os do Chiado, pelo saguão, por vãos que se encontravam abertos em vários níveis.
As viaturas que, entretanto, vão chegando ao incêndio, continuam a ser criteriosamente dispostas no sentido de garantir uma apropriada circunscrição. São
estrategicamente posicionadas a Norte, Sul, a Leste, e a Oeste.
Entretanto:
•

Pelas 07h15, foi atingida pelo incêndio a parte central dos Armazéns do
Chiado, frente à Rua Garrett;

•

A temperatura era extraordinariamente elevada, tanto no exterior como
no interior;
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•

As viaturas estacionadas no cruzamento da Rua Garrett com as Ruas Nova do
Almada e do Carmo, recuaram. Algumas delas posicionaram-se junto à Calçada do Sacramento, enquanto outras desceram a Rua Nova do Almada (fot. 4);

Fot. 4 - Posicionamento das viaturas no Incêndio do Chiado 1988
(Fonte: Câmara Municipal de Lisboa).
Photo 4 - Positioning the vehicles in the 1988 Chiado Fire
(Source: Municipality of Lisbon).
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•

Na Rua Nova do Almada as viaturas efetuavam o ataque sistemático, mas
foram obrigadas a recuar algumas vezes;

•

Pelas 07h20, por irradiação e por projeções de partículas incandescentes, o
incêndio prolifera para o edifício do lado poente da Rua Nova do Almada e
inicia a progressão na direção da Calçada Nova de São Francisco;

•

Também na Rua do Crucifixo, as viaturas efetuaram recuos sucessivos conforme o incêndio avançava com uma força avassaladora;

•

Em todos os recuos de viaturas, o material era transportado pelos bombeiros e remontado, logo de seguida;

•

Após as 07h30, ficou garantido o domínio da frente norte;

•

Na Rua Áurea, que corresponde à frente leste, a essa hora, o fogo
estava circunscrito;

•

Nessa altura, nas frentes sul e oeste, o incêndio ardia ainda com grande intensidade;

•

Tanto na Rua Nova do Almada como na Rua do Crucifixo, destelharam-se coberturas e posicionaram-se estrategicamente agulhetas, tanto nessas coberturas
como nos pisos, para que assim que o incêndio aí chegasse se pudesse estabelecer um ataque direto e imediato no sentido de evitar a sua continuidade;

•

Os reforços que iam chegando eram distribuídos pelo Centro de Transmissões do Comando pelas artérias em maior dificuldade, tendo-se sempre em
conta a circunscrição do incêndio;

•

Na Rua Nova do Almada o incêndio progrediu em direção à Calçada Nova
de São Francisco. O ataque estabeleceu-se pela cobertura (destelhamentos)
e pelos pisos (vãos entre edifícios adjacentes).

•

Na Rua Garrett, o edifício da “Eduardo Martins” e outro que lhe ficava mesmo
em frente arderam em simultâneo com grande violência. As chamas eram descomunais; existiam projeções de elementos das fachadas; deram-se explosões;

•

Nesta zona, já próximo das 09h30, foram colocadas 2 viaturas com canhão,
e ainda outra, também com canhão de água, sendo esta última pertencente
ao aeroporto de Lisboa. Estes meios de combate, consubstanciados com
uma plataforma mecânica, estabeleceram um ataque direto às coberturas
dos dois edifícios anteriormente referidos, e também aos diferentes pisos,
conseguindo, deste modo, dominar o incêndio nesta área.
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A Formação pela Prevenção
Os bombeiros, especialmente os sapadores, no que se refere à formação, sempre
apostaram na prevenção. Prevenir é formar: tanto no que se refere ao conhecimento da tipologia construtiva dos edifícios, como às sistematizações veiculadas pelos
sistemas neles integrados, e ainda pelas metodologias consideradas como mais apropriadas para o desenvolvimento operacional em presença de um incêndio.
O termo “prevenção” (do latim: praeventione), corresponde ao ato ou efeito de
prevenir, isto é, de precaver, de evitar. É, pois, de extraordinária relevância a atitude
preventiva face aos incêndios que podem, a qualquer momento, afetar as comunidades. Assim sendo, pela prevenção, as populações saberão quais as atitudes que deverão
tomar face a qualquer catástrofe, seja ela provocada por um incêndio, por um sismo,
por uma derrocada, ou por qualquer outra situação anómala de grande dimensão.
Esta formação cria estratégias, cria métodos de combate, cria até atitudes, de certo
modo cautelares, no desenvolvimento operacional da “marcha geral de operações” no
decorrer de um sinistro. E emergem essas atitudes, muito por via dos conhecimentos
teóricos e práticos recebidos pela formação ministrada ao longo dos anos. A própria
“marcha geral das operações” de socorro sugere, antes de mais, os salvamentos, só depois surgindo o estabelecimento dos meios de ação, o ataque e proteção, e as restantes
fases. Esta metodologia tem garantido, desde sempre, aos combatentes dos incêndios
a destreza necessária para resolverem as situações de menor ou maior gravidade com
que se vão deparando, tendo sempre presente a realidade dos salvamentos em primeiro
lugar, e quase de forma simultânea o ataque ao sinistro e a proteção de quem combate.
Os primeiros passos, em matéria de cultura preventiva, passam pela identificação do tipo de riscos potenciais, o seu grau de probabilidade de ocorrência e a
intensidade de danos passíveis de serem provocados. Torna-se, pois, conveniente,
estudar as diferentes formas de evitar os perigos de eclosão dos desastres subjacentes
aos riscos, e, ainda, de viabilizar adequadas modalidades de respostas, se eles de facto ocorrerem. Tudo isto deverá estar programado, devidamente previsto.
Os simulacros – já anteriormente mencionados – sugerem um certo tipo de
prevenção, já que denotam, constroem, situações reais, verídicas. E são efetivamente um método de formação posto em prática pelos bombeiros, permitindo-lhes a
aproximação da realidade.
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Por dedução, poder-se-á dizer que os simulacros de incêndios têm sido ao longo
dos anos o melhor tipo de formação para os bombeiros.
Para a população em geral (na qual os bombeiros, obviamente se integram),
a construção de uma cultura preventiva de confiança sugere a necessidade de se
assumir uma estratégia educativa que poderá começar nas escolas, seguindo depois
pela vida profissional. Assim se conseguirá reduzir a vulnerabilidade social face às
catástrofes, das quais assumem particular importância os incêndios.
No que concerne aos grandes incêndios urbanos, a sua prevenção tem início na
tipologia construtiva, nos condicionamentos estruturais e de compartimentação a
que o edificado deve obedecer.
Poderemos então deduzir que prevenir é atuar com antecipação, evitando que o
acidente (nesta especificidade o incêndio) ocorra. É conseguir identificar os riscos e
saber de que forma se deve reagir, quando eles se tornam efetivos.
O conceito de risco é de relevante importância para os atores sociais em geral,
e também o é, em particular, para os especialistas, para os técnicos, no tocante à
forma e ao modo como eles obrigatoriamente organizam e reorganizam as respostas
às vulnerabilidades que a cada momento surgem condicionando a normalidade da
vida social.
Contudo, o risco sobressai sempre de situações presentes e sempre presentes,
ou de outro modo, de um atual sempre atual e em permanente reatualização, com
o qual vivemos há milhares de anos, em permanente renovação. Por esta razão é
necessário, compreendê-los para, antecipadamente, os eliminar.
A perceção dos riscos só é possível pelo conhecimento que nos vem da contínua
formação, da aquisição constante de saberes, seja pelos estudos efetuados, seja pelas
experiências realizadas, seja pelo intercâmbio cultural entre técnicos nacionais e de
diferentes países.

A Formação dos bombeiros em Portugal nos anos 70/80 do século XX
Esta foi uma época que se poderia considerar estranha. Nela, a melhor formação
surgiu sempre pela prática resultante dos combates a incêndios de grande dimensão.
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Pese embora o facto de serem ministrados conhecimentos aos bombeiros, a verdade é que o que aprendiam era essencialmente resultante dos incêndios ocorridos especialmente em edifícios de construção antiga, com pavimentos e escadas em madeira,
paredes divisórias em tabique, e tetos estucados, ou também em madeira. Muitas
vezes a generalização do fogo era bastante rápida, deixando os bombeiros em situações
de extrema dificuldade para resolverem estes sinistros para os quais eram chamados.
Nas décadas de 70 e 80 do século XX, os conhecimentos dos bombeiros eram
adquiridos da seguinte forma:
•

Pela formação obrigatória na ascensão de posto para posto hierárquico;

•

Pelas vistorias e estudos de segurança contra incêndios realizados em edifícios;

•

Pela construção de simulacros nos aquartelamentos e no exterior, em edifícios que solicitavam a sua realização;

•

Pela prática formativa de contacto real com os materiais usualmente utilizados em intervenções reais;

•

Pelos cursos realizados na Escola Nacional de Bombeiros, em Ranholas,
sendo que, estes cursos eram normalmente destinados a chefes dos bombeiros sapadores e a comandantes dos bombeiros voluntários.

A Formação dos bombeiros portugueses na atualidade
Ainda que seja verificável que tanto a Escola Nacional de Bombeiros (ENB),
como a Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros (ERSB), já estivessem a dar
os seus primeiros passos, antes do incêndio do Chiado, é após este evento que as
escolas ganham relevância, patente no investimento nelas realizado, com afetação
de recursos e normalização da formação.
Na atualidade a formação dos bombeiros está regulamentada por legislação e
normativos nacionais e europeus. No entanto, para a mesma tarefa, estão constituídos dois tipos de bombeiros: profissionais (sapadores e municipais) e voluntários.
Os bombeiros profissionais da administração local, têm o seu regime estatutário
definido pelo Decreto-Lei 106/2002, sendo a sua formação de acesso e ingresso
definida, respetivamente, pelo Despacho Conjunto n.º 297/2006 e 298/2006.
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O regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território nacional,
sem prejuízo das competências dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, é definido pelo Decreto-Lei 241/2007. Este “estatuto social” que operacionaliza a formação, através do Regulamento da Formação12, define assim a
formação destinada aos bombeiros dos quadros de comando e ativo dos corpos
de bombeiros pertencentes a associações humanitárias de bombeiros e, ainda, aos
bombeiros voluntários dos diversos quadros e carreiras dos corpos de bombeiros
detidos por município.
No âmbito do Quadro Nacional de Qualificações13, estruturado com base no
respetivo quadro europeu, define-se a estrutura de níveis de qualificação, incluindo
requisitos de acesso e a habilitação escolar a que corresponde a profissão de bombeiro,
com vista a permitir a comparação dos níveis de qualificação dos diferentes sistemas
dos Estados membros. Tal significa que qualquer curso ministrado em Portugal, integrado no Catálogo Nacional de Qualificações tem reconhecimento a nível europeu.
Todas estas referências normativas da formação têm um só objetivo: formar
pessoas para o Socorro.
Sendo evidente a evolução formativa, impõe-se referir que é da máxima importância haver uma linha condutora (doutrina) em toda e qualquer formação de
bombeiro, de forma a garantir que em cenários de trabalho conjunto, seja facilitada
a interação entre entidades. Esta é uma situação que carece de uma maior atenção,
já que após os trágicos acidentes ocorridos no ano de 2017 o cidadão exerce, naturalmente, um maior escrutínio sobre tudo o que os bombeiros fazem e como fazem.
Após todos estes anos de existência a ERSB, apenas é reconhecida, à luz da lei,
como entidade formadora no âmbito da formação dos funcionários dos Serviços
Municipais de Proteção Civil14.
No entanto, ministra formação inicial (para ingresso na carreira - Vd. fot. 5)
e formação contínua, designadamente de promoção (acesso); de especialização/
qualificação e de atualização/aperfeiçoamento, aos funcionários da autarquia, assim

12

Despacho n.º 9920/2015 alterado e republicado pelo Despacho n.º 11787/2015.

13 Artigo 5.º número 1, Decreto -Lei n.º 396/2007, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 14/2017.
14
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N.º 2 do artigo 23º, da Lei n.º 65/2007.

Fot. 5 - Curso de formação inicial para ingresso na carreira de bombeiro sapador no RSB.
Recruta 2018 (Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, Regimento de Sapadores Bombeiros)
Photo 5 - Initial training course for admission as a firefighter in RSB
(Source: Municipality of Lisbon, Fire Brigade).

como de outras autarquias, sendo esta efetuada ao abrigo de protocolos e com a
respetiva homologação da Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL).
Aquilo que tem sido o objetivo da ERSB e que caracteriza a formação nela
ministrada, advém de aliar o conhecimento à experiência adquirida, com base nas
cerca de 20 000 intervenções anuais do Regimento de Sapadores Bombeiros.
No entanto, atualmente, a formação dos bombeiros, ainda que tenha evoluído
em termos de conteúdos pedagógicos e respetiva carga horária em relação a 1988,
parece legítimo colocar a hipótese de continuar a ser ainda insuficiente. A constante
evolução tecnológica ao nível dos equipamentos de trabalho, e as dinâmicas dos próprios contextos de intervenção do socorro, exigem uma contínua preparação para a
diversidade situacional. Face às sistemáticas evoluções, naturalmente que as técnicas
de intervenção humana têm de progredir, transformar-se e adaptar-se. Perante este
universo de mudança, só com doutrina (definição clara de princípios), se consegue
manter operacional e eficiente a atividade do socorro. Ainda que os equipamentos
mudem, as técnicas mudem, o contexto de trabalho (socorro) mude, os princípios
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doutrinais têm de ser únicos, simples e claros. Só assim é possível que todos os intervenientes na atividade do socorro possam executar as suas tarefas de forma diligente e
otimizada, porque estão em causa valores como a vida, bens e ambiente.

E se o “Chiado” fosse hoje?
Poderíamos começar por dizer que, se fosse no mesmo local, não seria igual! E
que seria quase impossível que atingisse as mesmas dimensões que atingiu em 1988.
As estruturas existentes no local foram todas reconstruídas após incêndio e, como é
natural na atual sociedade, no processo de reconstrução integrou-se a componente
“aprendizagem”, designada Prevenção, no conhecido ciclo da catástrofe.
A substituição de materiais por outros com maior resistência ao fogo e a compartimentação dos espaços é, por si só, um garante que a velocidade de propagação do fogo
fica mais condicionada, permitindo uma mais eficaz intervenção dos meios de socorro.
Cientes que o contexto do local de trabalho dos bombeiros está em contínua
mutação, consequência da diversificação, quer da utilização, quer da ocupação dos
espaços, impõe-se uma preparação para uma realidade que não pode ser ignorada.
Numa sociedade em que o poder de compra subiu significativamente em relação
a 1988, o evidente materialismo da nossa sociedade, traduz-se numa densificação de
materiais por compartimento, proporcionando uma carga térmica superior em cada espaço. Ainda que a combustão dos tipos de materiais se mantenha tecnicamente à mesma temperatura que em 1988, existem mais materiais por metro quadrado, com uma
predominância de materiais sintéticos que, na sua generalidade, ardem mais rápido.
Se o Chiado fosse hoje, podemos dizer que dificilmente atingiria aquelas proporções, devido a compartimentação dos espaços feita por alvenaria e materiais com resistência ao fogo. No entanto, seria um incêndio de combate mais demorado, dada a carga
térmica existente nos espaços e a possibilidade de ocorrência de flashover e backdraft15.

15 Fenómeno explosivo, que ocorre num incêndio, quando o oxigénio entra repentinamente
no espaço onde se encontra o incêndio controlado pela falta de ventilação, provocando uma
ignição explosiva.
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A marcha geral das operações
As técnicas de busca e salvamento, extinção e proteção evoluíram, assim
como as técnicas de comunicação e registo. No entanto, os princípios de intervenção operacional mantêm-se os mesmos, veja-se a sequência das fases da
Marcha Geral das Operações (MGO), descrita em 1958 no Manual do Sapador
Bombeiro, I volume.
Esta constante ao longo dos tempos é suportada, pela simples razão de a sequência de ações ter por base, em primeiro lugar, a preservação do maior valor
conhecido: a VIDA.
A marcha geral das operações - MGO (BSB 1958, Vol. I, p.51) era em 1988,
e é nos dias de hoje, a sequência que guia as opções operacionais do Regimento de
Sapadores Bombeiros (RSB).
Na sequência da alteração da Lei de Bases de Proteção Civil em 2006, e em
2007, e a criação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), em simultâneo com a definição do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro
(SIOPS), surge efetivamente uma evolução organizacional dos Bombeiros e Proteção Civil, com Diretivas Nacionais, Normas Operacionais e Despachos do Presidente da ANPC, que reformulam a organização operacional, ao nível das entidades
que se constituem como agentes de proteção civil16. No entanto, os procedimentos
operacionais e a sequência operacional das diversas tarefas inerentes a cada intervenção, é definida ao nível da formação, nos manuais técnicos.
Poderão existir múltiplas sequências das ações, mas o elemento base, garante
da sua eficiência é igual para todas: o fator tempo, determinante para o sucesso das
intervenções de socorro, em particular nas de incêndio.
A sequência dos procedimentos operacionais que regeram a zona de ação dos
socorros durante o incêndio do Chiado em 25 de agosto de 1988, são os que seriam
utilizados, se o Chiado fosse hoje!
A MGO compõe-se pelas (i) 6 fases de extinção dos incêndios, (ii) o desenvolvimento da ação em grandes sinistros e (iii) as partes telefónicas.
16 Artigo 46º, da Lei de Bases de Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, alterada pela Lei Orgânica
n.º 1/2011 e pela Lei n.º 80/2015 que república o diploma).
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As 6 fases de extinção dos incêndios são comummente conhecidas, devendo a
ação a desenvolver em qualquer sinistro, por norma, obedecer, à mesma sequência,
usando eventualmente terminologias diferentes.
No caso da extinção de incêndios as fases são:
1.

Reconhecimento. Ação inicial, tão breve quanto possível, executada de forma que permita definir concretamente os meios de ação a estabelecer;

2.

Salvamentos. Quando existam salvamentos, esses trabalhos têm primazia
sobre quaisquer outros, executando-se por vezes antes do reconhecimento.
Em muitas circunstâncias a sua execução é simultânea com o desenvolvimento do ataque, acontecendo que por vezes, o ataque tem de preceder os
salvamentos, por forma a garantir que estes sejam possíveis;

3.

Estabelecimento dos meios de ação. Corresponde ao desenvolvimento do
trabalho de cada uma das viaturas, consoante a ordem de trabalho recebida,
em função do plano de ação estabelecido;

4.

Ataque e Proteção. O ataque é o conjunto de trabalhos indispensáveis para
controlar o sinistro. No caso específico do incêndio, o ataque compreende
as seguintes fases: Circunscrição, Domínio e Extinção. Em simultâneo ao
ataque, é necessário proceder à proteção e segurança dos bombeiros e dos
equipamentos, assim como limitar, os prejuízos causados, quer pelo sinistro, quer pelos meios de socorro;

5.

Rescaldo. No caso dos incêndios este visa, extinguir os pequenos focos colocados a nu, durante a remoção de escombros. O rescaldo compreende
igualmente as demolições, escoramentos e desobstruções indispensáveis à
segurança pública;

6.

Prevenção. Ação executada após concluídos os trabalhos de rescaldo
e apenas em circunstâncias especiais, nomeadamente resultantes da
natureza dos materiais. A título de exemplo: grandes pilhas de madeira, pilhas de papel. Normalmente esta fase é executada por uma
guarda de prevenção e o material indispensável para atuar em caso
de necessidade.

O desenvolvimento da ação em grandes sinistros impõe que sempre que o “chefe
que dirige os trabalhos, os não possa abranger no seu todo, a zona de ação dos socorros
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será dividida em setores” (BSB 1958, Vol. I, p.51), sendo que a manutenção da ligação entre os setores e o chefe, será garantida para permitir informações, de forma a
assegurar que o chefe fique permanentemente ao corrente da situação.
As partes telefónicas são as comunicações telefónicas e radiotelefónicas efetuadas
para a Central, que no momento regista o decorrer das ações (Posto de Comando).
A primeira parte corresponde à chegada do primeiro veículo ao local do sinistro. No
mais curto espaço de tempo deve ser comunicado a parte relativa ao reconhecimento onde, para além de transmitir as características do sinistro (e.g. local, natureza,
extensão), transmite se os meios que tem são suficientes ou se necessita de reforço,
e a ser necessário especifica quais os meios que carece.
No decorrer dos trabalhos devem ser efetuadas comunicações, especialmente
em cada uma das fases, detalhando os trabalhos executados, os em curso, os
meios empenhados a trabalho e outras informações relevantes e elucidativas da
ação a decorrer.
Terminados os trabalhos relativos ao sinistro, é transmitida a sua conclusão, na
qual é feito um relato sucinto, sendo que da ação desenvolvida, são fornecidos os
elementos de identificação do local, proprietário, origem do sinistro, extensão dos
prejuízos, acidentes e outras ocorrências extraordinárias.

Zona de ação dos socorros – O Teatro de Operações
A zona de intervenção está a mudar. A evolução do modelo de vida e a utilização (ocupação) dos espaços é feita maioritariamente com materiais de “plástico”
ou falsas madeiras, materiais capazes de libertar energia suficiente para originar um
flashover numa habitação em menos de 7 minutos. Consequentemente, os bombeiros enfrentam incêndios cujo desenvolvimento é diferente, devido à excessiva
carga térmica e ao isolamento dos espaços, na sequência dos isolamentos térmicos e
sonoros aplicados nas construções e reabilitações.
No entanto, Lisboa, é uma cidade que ainda tem na sua matriz de base, zonas
urbanas antigas, construídas na última grande reconstrução (pós-terramoto de 1755),
motivo porque, após o incêndio do Chiado foram definidas as “Medidas Cautelares
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de Segurança Contra Incêndios em Centros Urbanos Antigos”17, que definiram as
disposições a observar com o objetivo de reduzir o risco de eclosão de incêndio, limitar a sua propagação, possibilitar a evacuação dos edifícios e facilitar a intervenção dos
bombeiros. São exemplo evidente de um Centro Urbano Antigo, a baixa Pombalina,
zona que ainda hoje detém a mesma vulnerabilidade que o Chiado tinha.

Aptidões do operacional – o elemento determinante
Não há substituto para o conhecimento – There is no substitute for knowledge18. Para
que um bombeiro seja capaz de tirar proveito da tecnologia ao seu dispor, otimizando
o seu trabalho interventivo e operacional, é fundamental que ele saiba como manuseá-la. Saber o para quê e quais as suas limitações. A aposta no conhecimento é a chave.
Com a constante evolução técnica dos equipamentos, impõe-se ao bombeiro
uma evolução contínua das suas aptidões cognitivas e práticas ou técnicas. O Quadro Europeu de Qualificações descreve as aptidões como cognitivas (incluindo a
utilização de pensamento lógico, intuitivo e criativo) e práticas (implicando destreza manual e o recurso a métodos, materiais, ferramentas e instrumentos).
Hoje a competência exigida ao operacional bombeiro, em termos de responsabilidade e autonomia, é de uma complexidade superior ao que se verificava em 1988,
aquando do incêndio do Chiado.
Sem querermos entrar em detalhes extremamente técnicos, sem optarmos por
abordar, por exemplo, os detetores de gases, e o Aparelho Respiratório Isolante de
Circuito Aberto, vulgarmente conhecido por ARICA, ou câmaras térmicas, basta
comparar as agulhetas utilizadas em 1988 com as atuais (fot. 6, 7, 8 e 9). Para se conseguir tirar partido das suas capacidades (e.g. caudal e tipo de projeção) tem de se ter
o conhecimento e, para além disso, ser capaz de o aplicar na prática (aptidão), certo de
que se temos mais do que uma forma de utilizar, revela-se da máxima importância não
saber “apenas” como funciona, mas também saber como utilizar na situação em causa.
17
18

Decreto-Lei n.º 426/89.
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Fot. 6 - Modelo de agulheta de jato e
pulverização, em uso em 25 de agosto de
1988 (Fonte: Câmara Municipal de Lisboa,
Regimento de Sapadores Bombeiros).

Fot. 7 - Agulheta, com regulação de débito,
formação de jato ou de pulverização, em
uso em 2018 (Fonte: Câmara Municipal de
Lisboa, Regimento de Sapadores Bombeiros).

Photo 6 - Jet and spray action nozzle model in
use on 25 August 1988 (Source: Municipality
of Lisbon, Fire Brigade).

Photo 7 - Nozzle, with flow regulation, for
jet or spray action, in use in 2018 (Source:
Municipality of Lisbon, Fire Brigade.

Fot. 8 - Intervenção no incêndio do Chiado
em 1988 (Fonte: Câmara Municipal
de Lisboa, Regimento de Sapadores
Bombeiros).

Fot. 9 - Equipamento que seria usado se
o incêndio do Chiado fosse hoje (Fonte:
Câmara Municipal de Lisboa, Regimento
de Sapadores Bombeiros).

Photo 8 - Intervention in the Chiado fire in
1988 (Source: Municipality of Lisbon,
Fire Brigade).

Photo 9 - Equipment that would be used if
Chiado fire happened today
(Source: Municipality of Lisbon, Fire Brigad.

A aptidão que nos referimos de nada servirá se em poucos minutos o operacional
ficar exausto. A condição e a preparação física ajustada às necessidades funcionais
(operacionais) são hoje, mais do que ontem, imperativos para garantir o nível de
operacionalidade exigido. A aposta em treinos em circuito, com exercícios similares
aos executados na atividade operacional é, já hoje, uma realidade em alguns países.
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No RSB em 2018, deu-se início ao estudo da população bombeiros, mais concretamente na avaliação do perfil de saúde cardiovascular e aptidão física para a
função (fot. 10).

Fot. 10 - Avaliação da condição de saúde cardiovascular e da aptidão física para a função
pela Faculdade de Motricidade Humana e pela Câmara Municipal de Lisboa
(Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, Regimento de Sapadores Bombeiros).
Photo 10 - Evaluation of the state of cardiovascular health and physical fitness for performance
of duties by the Faculdade de Motricidade Humana and the Câmara Municipal de Lisboa
(Source: Municipality of Lisbon, Fire Brigade).

A partir deste estudo, e num trabalho de proximidade com a atividade operacional delinear-se-ão programas de treino ajustados às necessidades funcionais,
com a sua inclusão em planos de instrução, de forma a preparar os operacionais
para as exigências físicas dos territórios/espaço das ocorrências e respetiva complexidade funcional.

Conclusão
Se o Chiado fosse hoje, as proporções do incêndio seriam menores, disso não
existem dúvida. A nova tipologia construtiva, a formação contínua dos bombeiros,
a evolução das técnicas, dos equipamentos e da tecnologia ao seu dispor, a segurança
dos bombeiros no teatro de operações e a aposta na melhoria e na manutenção da
sua condição física constituem-se como pilares estruturantes de uma intervenção
mais imediata e eficaz.
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Se a aprendizagem com o passado é garante para um futuro onde os acidentes desta dimensão sejam passíveis de previsão e de acautelamento, impera ainda
a necessária otimização da interação dos corpos de bombeiros no terreno. Tal
apenas será verificável através de uma definição clara de princípios de atuação,
da normalização discursiva e conceptual. Em suma: de uma doutrina que garanta uma articulação coordenada num qualquer contexto situacional (ocorrência
de socorro).
Se a sequência de intervenção (Marcha Geral de Operações) se mantém ao longo dos anos no RSB, acredita-se que seja por força da importância do fator tempo
nas intervenções de socorro. Sendo uma prática com cultura organizacional, que
todos, independentemente da categoria profissional ou do ano de ingresso, têm claramente instituído nas suas intervenções, é garantido o entrosamento entre equipas
e, consequentemente, uma eficiência na sua execução.
Cientes de que a única constante que acompanha o mundo dos bombeiros é a
mudança, quer de equipamentos e de técnicas, quer da utilização e ocupação dos
espaços em que intervêm, esta mudança tem exigido um esforço institucional e
organizacional, para manter os níveis de operacionalidade elevados, dando uma resposta rápida e sempre que o alerta é precoce, conseguir debelar o incêndio enquanto
ainda está numa fase inicial.
Hoje, mais do que nunca a força de socorro está preparada… para um qualquer
outro “incêndio do Chiado”.
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Risco Sísmico - Aprender com o Passado;

7

Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;

8

Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal.

9

Floresta, Incêndios e Educação;

10

Redução do Risco e Educação.

Lu cian o Lou renço é douto ra do e m Ge o g rafia
Física, p ela Universidade de Co imbra , o nde é
Professor Catedrático.
É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica
de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção
e Segurança.
Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios
Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e
Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.
Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais
e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e
internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e
capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

Em exercício de funções como Comandante do Regimento
de Sapadores Bombeiros (RSB), unidade orgânica da
Câmara Municipal de Lisboa, desde 25 de novembro de 2013,
o Tenente-Coronel Pedro Patrício, é licenciado em Ciências
Militares e em Engenharia da Proteção Civil, pós-graduado
em Direito e Segurança e em Gestão de Informação.
Para além dos cursos decorrentes da sua formação militar,
frequentados no Instituto Superior Militar, Academia Militar
e Escola da Guarda Nacional Republicana, concluiu ainda um
conjunto de cursos de formação na área da gestão pública e da proteção civil, dos quais se
destaca: Formação Avançada para Dirigentes na Administração Pública; Curso de Princípios
de Projeto de Segurança Contra Incêndios, baseado no desempenho, Curso de Análise
de Incêndios e Fogo de Supressão, Curso de Primeira Intervenção em Proteção e Socorro,
integrados no Programa de Formação de Proteção Civil da União Europeia: Curso de Avaliação
de Missões, Curso de Gestão Operacional e Curso de Introdução ao Mecanismo Comunitário.
Antes de ser nomeado para o Cargo de Comandante do RSB, desempenhou, ao longo
da sua carreira funções de chefia e de comando na Guarda Nacional Republicana. Em
instituições externas desempenhou funções, entre outras, na Organização das Nações
Unidas (ONU) como Assessor do Diretor Nacional da Proteção Civil de Timor Leste, na
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) como Chefe de Gabinete do Presidente da
Autoridade Nacional de Proteção Civil e Diretor da Unidade de Gestão Técnica da Direção
Nacional de Bombeiros; no Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil (SNBPC) como
Chefe de Divisão de Vigilância e Alerta, do Comando Nacional de Operações de Socorro.

estudos

CINDÍNICOS
estudos

CINDÍNICOS
estudos

CINDÍNICOS

