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Ana Margalho

Um veículo urbano de combate
a incêndios e uma ambulância,
em 10 minutos. Uma viatura
em altura (escada ou plata-
forma), um autotanque e uma
viatura de comando, em 15 mi-
nutos. Um total de 13 elementos
e cinco viaturas. 

Em caso de incêndio num
edifício urbano que esteja clas-
sificado na 3.ª ou 4.ª categoria
de risco (risco máximo) é esta
a resposta de prontidão que é
obrigatório que seja dada pelos
bombeiros. 

A regra está definida e legis-
lada desde 2008, sabe-se que
foi baseada em regulamentos
internacionais, mas será a ade-
quada? Será possível cumpri-
la em qualquer ponto do país?
Com as corporações de bom-
beiros que temos? Com a
forma como estes estão distri-
buídos, geograficamente?

José Pedro Lopes, director
Nacional de Bombeiros da Au-
toridade Nacional de Emergên-
cia e Protecção Civil (ANEPC)
concorda que estas «são regras
mais  ou menos empíricas», até
porque, como confirma, «não
há qualquer estudo científico
que permita, por um lado, dizer
que esta é a forma mais eficaz
de resposta e, mais ainda, se há
esta capacidade de resposta em
todo o país».

É para ter um conhecimento
da capacidade de intervenção
dos elementos de Protecção Ci-
vil em matéria de incêndios ur-
banos e ter «uma base cientí-
fica» que permita verificar se
as regras estabelecidas são, ou
não, as mais adequadas para o
tipo de edifício (e o risco asso-
ciado) que a Universidade de
Coimbra (UC), através do seu
Instituto de Investigação e De-
senvolvimento Tecnológico em

Ciências da Construção, Ener-
gia, Ambiente e Sustentabili-
dade – IteCons, e a Faculdade
de Ciências e Tecnologia (FCT)
da Universidade Nova de Lis-
boa se juntaram para desen-
volver um projecto de investi-
gação que tem como missão
«analisar o fenómeno dos in-
cêndios urbanos através da in-
teligência artificial e metodo-
logias da ciência dos dados».

Resultados em três anos
A ideia é «analisar os incên-

dios urbanos para entender o
fenómeno e permitir uma me-
lhor gestão dos recursos da ad-
ministração pública» e imple-
mentar uma nova ferramenta
que ajudará a redistribuir pes-
soas e equipamentos de acordo
com os resultados alcançados
ou, até mesmo, «definir o me-
lhor local para um quartel de
bombeiros».

Inicialmente, este projecto,
recentemente apresentado na
sede da ANEPC, em Carnaxide,
e correspondente a um inves-
timento de quase 237 mil euros,
totalmente financiados pela
Fundação para a Ciência e Tec-
nologia (FCT) tinha como ob-
jectivo perceber a capacidade
de intervenção dos corpos de
bombeiros em relação a edifí-
cios da 3.ª e 4.ª categoria de
risco (com risco máximo de in-
cêndio). No entanto, concluiu-
-se que seria possível, através
da nova ferramenta que será
criada pelos investigadores de
Coimbra e de Lisboa, avaliar
essa mesma capacidade em re-
lação a todos os edifícios do
país, independentemente das
categorias de risco a eles asso-
ciadas.

«Se falarmos dos edifícios nas
3.ª e 4.ª categoria de risco, es-
tamos a falar de cerca de 3 mil

edifícios. Com este alarga-
mento, estamos a falar em cen-
tenas de milhar de edifícios em
todo o país», em relação aos
quais a ANEPC ficará, após este
trabalho, com uma base cien-
tífica para poder perceber o
melhor modo de actuação,
confirma José Pedro Lopes, ao
Diário de Coimbra, subli-
nhando a importância deste
trabalho «mesmo no que res-
peita à decisão política» para a
decisão de distribuição de equi-
pamentos e de meios humanos
ou até, no limite, à localização
geográfica de novos quartéis
de bombeiros que venham a
ser construídos.

O projecto está, neste mo-
mento, na sua fase de arranque
mas, de acordo com José Pedro
Lopes, se tudo correr como
previsto, dentro de três anos já
será possível conhecer os re-
sultados deste trabalho.|

IteCons ajuda ANEPC a avaliar 
a resposta dos bombeiros 
aos incêndios urbanos
Estudo Investigação financiada pela FCT que também envolve a Universidade Nova de Lisboa, 
pretende, através da inteligência artificial, redistribuir meios humanos e técnicos e até definir 
um melhor local para um quartel de bombeiros

ARQUIVO - FERREIRA SANTOS

Incêndio em edifício na Avenida Emídio Navarro foi um dos mais recentes fogos urbanos em Coimbra 

“Portugal é
caso único 
no mundo”
«Portugal é caso único
no mundo» no que
respeita ao surgi-
mento dos seus cor-
pos de bombeiros. Ao
contrário de outros
países, no nosso país,
a maioria das compa-
nhias de bombeiros
nasceu no seio dos
movimentos associati-
vos , ou seja, «muito
mais pela sensibili-
dade das populações
do que da capacidade
do Estado». Este al-
truísmo é, obvia-
mente, positivo mas,
como sublinha ao Diá-
rio de Coimbra José
Pedro Lopes, director
Nacional de Bombei-
ros, da Autoridade Na-
cional de Emergência
e Protecção Civil
(ANEPC), faz com que,
nem sempre, a locali-
zação geográfica dos
corpos de bombeiros
esteja «nas áreas de
maior risco». «Todos
sabemos que há mais
corpos de bombeiros
nos grandes centros
urbanos e que a faixa
litoral está muito mais
dotada, ao contrário
do interior, em que a
resposta é mais defici-
tária», confirma o res-
ponsável, concor-
dando que um dos
problemas desta dis-
tribuição desequili-
brada são «as dificul-
dades nos tempos de
resposta no socorro».|
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