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Nacional de Bombeiros; no Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil (SNBPC) como 
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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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