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BOAS-VINDAS

Bem-vindos ao 2º CISI – Congresso Internacional 
de Segurança Integrada, organizado pelo ISEC Lisboa - 

Instituto Superior de Educação e Ciência e pelo Segurex. O 2º 
CISI decorrereu no Auditório Multiusos FIL Segurex, Pavilhão 

3 em Lisboa, nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2021.

A Comissão Organizadora
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2º CONGRESSO INTERNACIONAL  
DE SEGURANÇA INTEGRADA

Estratégias
para o século XXI

O 
2º CISI pretende dar continuidade à reflexão que se iniciou com a 

sua primeira edição (em 2019), promovendo o debate de ideias e a 

troca de conhecimentos sobre as diferentes dimensões da Proteção, 

Segurança e Defesa Coletivas, contribuindo para a construção de soluções 

inovadoras e disruptivas face aos perigos, ameaças e riscos presentes e 

futuros. Não há conceitos absolutos, nem soluções únicas.

Não há respostas finais, nem receitas comprovadas. Há, sim, uma neces-

sidade – que se torna, cada vez mais, consensual – de reunir esforços, de 

trabalhar em conjunto, de ajustar caminhos, de compatibilizar conceitos, 

enfim, de encontrar as soluções mais viáveis, mais fiáveis e mais abran-

gentes para os problemas que se vão colocando, a toda a hora, à vida em 

sociedade, quer se trate de uma mudança na natureza do trabalho ou se 

trate das implicações éticas da reengenharia. Precisamos de novas formas 

de trabalhar em conjunto e de soluções que resolvam e assegurem com 

confiança, que as organizações estão a dirigir-se para um futuro tecnoló-

gico seguro, em que as oportunidades e os benefícios superem os riscos 

e as incógnitas.

SOBRE O CONGRESSO | ÁREAS TEMÁTICAS CISI – 2.º Congresso Internacional de Segurança Integrada 2021

ÁREAS TEMÁTICAS
SISTEMA DE PROTEÇÃO CIVIL: Pilar Civil 

da Segurança Coletiva
Os avanços sem precedentes internacionalmente registados estão a redefinir 

as organizações.

A relevância da organização portuguesa de proteção civil é evidente numa sociedade 

dominada por um potencial de fenómenos que promovem um sentimento de incerteza 

face à sua imprevisibilidade e complexidade. Os desafios contemporâneos impõem um 

sistema de proteção civil, inovador, moderno, assente em pensamento estratégico e 

com visão de 360 graus. A sua ação de gestão, direção e coordenação de diferentes 

entidades e organizações em cenários de emergências complexas na área da segurança 

dos cidadãos, da preservação da vida, da saúde pública, do património, das infraestru-

turas, dos recursos naturais, do ambiente entre outros, é determinante para o país. É, 

pois, imperioso a definição de novas políticas públicas, em que o sistema de proteção 

civil seja reconhecido como um pilar civil da segurança coletiva do Estado.

SEGURANÇA URBANA: Políticas Integradoras
O espaço urbano é um local privilegiado de cultura, trabalho, comércio, partilhas, 
lazer, expressão e difusão política… Este conjunto de atividades desenvolvidas 
nos espaços e centros urbanizados são essenciais na promoção do bem-estar das 
populações e da sua coesão social. Contudo, quando o espaço urbano é negli-
genciado ou mal-acompanhado pela Administração Central ou Local, desenca-
deiam-se fenómenos de marginalização e exclusão, formam-se bolsas de carência 
e pobreza. Por outro lado, o aglomerado populacional próprio dos espaços urba-
nos, potencia a sensação de insegurança originada pelas vicissitudes naturais e 
tecnológicas dos riscos e crises emergentes.

É, pois, imperiosa a definição de políticas de segurança que promovam mecanismos 

de vigilância e segurança nos espaços urbanos em absoluto respeito pelos direitos 

de privacidade e cidadania.

SEGURANÇA NA AVIAÇÃO: Novos Desafios
A segurança é um valor central na indústria da aviação e aeronáutica que confere 

confiança aos utilizadores dos serviços aéreos.

A cooperação bi e multilateral entre governos, companhias, indústria e autorida-

des do setor da aviação e da aeronáutica tornam o transporte aéreo o meio mais 

seguro de viajar. No entanto, a complexidade crescente do sistema de transporte 

aéreo global e as atividades de aviação inter-relacionadas necessárias para garantir 

a operação segura das aeronaves, bem como as dificuldades introduzidas no setor 

pela atual pandemia global, impõem a definição de estratégias proativas para o 

incremento da garantia de segurança.

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: Riscos Emergentes
A organização do trabalho e os locais de trabalho estão em acelerada mudança, 

com a introdução da digitalização, de novas tecnologias, novas substâncias, novas 

formas de emprego e inovadores processos de trabalho.

Assistimos em simultâneo a alterações na estrutura da mão de obra e no mer-

cado e na organização do trabalho. Estas novas realidades originam novos riscos, e 

desafios para a segurança e a saúde dos trabalhadores, que devem ser previstos, e 

antecipados e controlados, a fim de garantir locais de trabalho seguros e saudáveis, 

promotores da saúde e bem estar dos trabalhadores.
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ORADORES CONVIDADOS

DUARTE CALDEIRA
Presidente do Centro de Estudos 

e Intervenção em Proteção Civil

Licenciado em Gestão pelo ISEG. Presidente do Conselho Diretivo 
do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil. Membro do 
Observatório Técnico Independente da Assembleia da República. 
Investigador do Instituto Direito e Segurança. Ex- Presidente da 
Escola Nacional de Bombeiros.

CELESTINO ALMEIDA
Professor Coordenador 

do Instituto Politécnico de Castelo Branco

Professor Coordenador do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco desde 1998, doutorado em Extensão de Desenvolvimento 
Rural pela Universidade de Reading, Inglaterra. Foi responsável 
pela equipa que criou o curso de licenciatura em Proteção Civil 
no IPCB em 2005 e, desde então, tem lecionado nos domínios 
da Sociologia e Psicologia Social e do Planeamento e Gestão de 
Emergências. Coordenou o referido curso até 2010, altura em 
que assumiu o cargo de Director da Escola superior Agrária, o 
qual desempenhou até 2019.

JOÃO MANSO
CEO RedShift

É CEO do Grupo redShift. Foi Oficial da Força Aérea Portuguesa 
durante 22 anos, foi responsável pelas Redes de Dados, Tecnologias 
de Informação e Segurança Informática, liderando a implementação 
das primeiras redes e sistemas distribuídos da Força Aérea. Foi 
especialista de Comunicações e Segurança para o Estado Maior 
das Forças Armadas, Ministério da Defesa Nacional e NATO, colabo-
rando em múltiplos projetos de interligação e interoperabilidade de 
sistemas no âmbito nacional e multinacional quer militar quer civil.
Consultor de Tecnologias e Sistemas de Informação, Comunicações 
e Segurança, colabora com entidades Publicas e Privadas para o 
desenvolvimento, desenho e implementação de Soluções de Ciberse-
gurança em ambientes IT e OT.Tem mais de 30 anos de experiência, 
atualmente é também CEO de empresas especializadas em vários 
ramos de atividade como: Cibersegurança, Ciberdefesa, Compliance, 
Análise Forense, Threat Inteligence, investigação e desenvolvimento.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CIVIL
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SIMONE TULUMELLO
Investigador no Instituto 

de Ciências Sociais (ICS) da ULisboa

Investigador auxiliar no Instituto de Ciências Sociais da Uni-
versidade de Lisboa. A sua investigação debruça-se à fronteira 
entre estudos críticos urbanos, geografia humana e ordenamento 
do território: segurança e violência urbana; crise, austeridade e 
políticas urbanas neoliberais; política e políticas da habitação; 
cidades do Sul da Europa e do Sul dos EUA. É autor de Fear, 
Space and Urban Planning (2017, Springer), e está a trabalhar 
na segunda monografia, com Andrea Pavoni, Urban Violence: 
Ontology, Materiality, Epistemology, sob contrato com Lexington.

ANTÓNIO GAMEIRO MARQUES
Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança

Licenciado em Ciências Militares Navais, Classe de Marinha. 
Prestou serviço em vários navios da Armada e, após frequentar a 
especialização de Comunicações na Marinha, concluiu em 1987 o 
Mestrado em Electrical ond Computer Engineering que frequentou 
na Naval Postgraduate School em Monterey na Califórnia, EUA. 
Esteve envolvido na equipa de projeto dos sistemas de combate 
das fragatas da classe Vasco da Gama da Marinha Portuguesa, 
tendo igualmente feito parte da equipa de treino e avaliação 
internacional dos navios no Reino Unido. Após a frequência do 
Colégio de Defesa da OTAN em Roma, foi, de outubro de 2004 a 
outubro de 2007, o conselheiro militar de Marinha do Embaixador 
de Portugal junto da Aliança Atlântica no respetivo Quartel-Ge-
neral em Bruxelas, onde cumulativamente representou Portugal 
na estrutura responsável por todos os assuntos relacionados 
com as tecnologias de informação e comunicação da Aliança 
Atlântica. Foi promovido ao posto de Contra-Almirante a 27 de 
novembro de 2008. Foi o Chief Information Officer (CIO) da 
Marinha durante cerca de 4 anos, Secretário-Geral Adjunto do 
Ministério da Defesa Nacional durante os 3 anos seguintes e desde 
1 de setembro de 2016 é o Diretor-Geral do Gabinete Nacional 
de Segurança, sendo, por inerência, a Autoridade Nacional de 
Segurança. O Centro Nacional de Cibersegurança encontra-se 
na estrutura do GNS. Frequentou o 39º Programa de Alta Dire-
ção de Empresas (PADE) da AESE/IESE – Escola de Direção e 
Negócios, incluindo as respetivas atualizações em 2016 e 2017.

SEGURANÇA URBANA



14 15

CISI – 2º Congresso Internacional de Segurança Integrada 2021

PAULO CALDAS
Comandante da Polícia Municipal de Lisboa - PSP

É Superintendente da Policia de Segurança Pública e Comandante 
da Policia Municipal de Lisboa. Licenciado em ciências policiais 
no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.  
Tem uma Pós-graduação em Gestão e Direção de Segurança e 
possui o Curso de Defesa Nacional e Curso de Direção e Estratégia 
Policial. Frequentou os Programas de Gestão Avançada na Admi-
nistração Local e de Formação em Gestão Pública. Foi Director 
do Departamento de Segurança Privada da Policia de Segurança 
Pública, Comandante do Comando Distrital da PSP de Castelo 
Branco, Inspetor na Inspeção Nacional da PSP, Assistente técnico 
principal do projeto de apoio ao desenvolvimento institucional do 
ministério do interior da República de Moçambique (projeto da 
EU), Diretor da Direção de Serviços de Relações Internacionais e 
Cooperação da Direção geral da administração interna do Minis-
tério da Administração Interna, Internacional Tecnhical Adviser do 
Projeto UNDP - Support to the PRM – Phase III, Oficial de Ligação 
do MAI junto da Embaixada de Portugal na República de Moçam-
bique e Comandante do Corpo de alunos no Instituto Superior 
de Ciências Policiais e Segurança Interna. Desempenhou funções 
operacionais no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e foi 
Oficial de segurança à Presidência Portuguesa da União Europeia.

TOLENTINO MARTINS
HOD Cybersecurity Office | CISO | DPO

NAV PORTUGAL EPE Head of CyberSecurity Office – CISO & DPO
SOC - Security Operations Center
PROGESP – Special Projects
Head of Department – Systems Deployment and Logistics and 
Test & Development Platform and Systems
Project Manager of several ATM related projects amongst: Lisbon 
ACC New Ops Room, OJT System – On Job Training System, 
Faro TWR ATM & OJT.
FORMERLY, COMPANY STAFF OF ANA – AEROPORTOS E 
NAVEGAÇÃO AÉREA S.AATM System OperationsPGS-Project 
Planning and Management
PHD RESEARCHER – CYBER OPERATIONS – IUM
MS Information Warfare – AM
BS Eletronics and Telecomunications – IMPE
INTERNATIONAL ORGANISATIONS
COOPANS – Chairman - Cybersecurity Experts Group
CANSO – Chairman – Cybersecurity Task Force
NEASCOG – Member - NATO Eurocontrol ATM Security Coor-
dination Group

SEGURANÇA NA AVIAÇÃO

ORADORES CONVIDADOS

TIMO BLUNCK
EUROCONTROL ATM-CNS Security Expert

Timo joined EUROCONTROL in May 2011 after 20 years of 
service in the German Armed Forces. His responsibilities in the 
past 11 years included:

• providing general ATM-CNS support to all 41 EUROCON-
TROL Member States

• coordinating civil-military and military-military ATM issues 
with the European Union (EU) and the SESAR Joint Under-
taking (SJU) as part of the EUROCONTROL support to the 
implementation of the SES (Single European Sky) and its ATM 
Research programme SESAR 

• managing the ATM threat and risk assessments in the con-
text of the NEASCOG (NATO EUROCONTROL ATM Security 
Coordinating Group)

• supporting Member States, the EU and the SJU in enhancing 
the ATM and Airspace Security of the European ATM Network, 
in particular with regard to the risk assessment Network.During 
his time in the German Military he was assigned to NATO Air 
Field Neuburg a. d. Donau as ATS Technical Officer where he 
was responsible for the technical operations at the airfield 
including the CNS and IT personnel, the security of the diffe-
rent sites of the main airbase including the access control at 
all sites. During his international assignment in NATO he was 
appointed Head of the Technical Training Section for Radar 
Maintenance Personnel of NATO Air Base Geilenkirchen and as 
such responsible for the selection of candidates for instructor 
upgrade training and the training of multinational personnel on 
the modified radar system on board the NATO AWACS fleet. 

PATRICK MANA
Eurocontrol Cybersecurity Program Manager 

and Eatm-Cert Manager

He has spent his entire career working in air traffic manage-
ment. He started 34 years ago working with Thales on aviation 
software development and project/product management. In 
1999, he joined EUROCONTROL, where he led the safety asses-
sment activities. In 2008, he moved to the SESAR JU, where he 
was the Head of the development framework for all transverse 
activities including security for six years.
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JOÃO DOS SANTOS BAPTISTA
Diretor do Departamento de Minas da Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto

Professor Associado, esteve no lançamento da área de Segu-
rança e Saúde Ocupacionais na Universidade do Porto em 2003, 
foi Diretor do Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene 
Ocupacionais (MESHO) entre 2005 e 2019 e é membro da Comissão 
Científica do Programa Doutoram em Segurança e Saúde Ocu-
pacionais (DemSSO) desde 2009. Como investigador, é membro 
integrado do Diretor do Departamento de Engenharia de Minas 
da Faculdade de Engenharia da Universidade do PortoProfessor 
Associado, esteve no lançamento da área de Segurança e Saúde 
Ocupacionais na Universidade do Porto em 2003, foi Diretor do 
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 
(MESHO) entre 2005 e 2019 e é membro da Comissão Científica 
do Programa Doutoram em Segurança e Saúde Ocupacionais 
(DemSSO) desde 2009. Como investigador, é membro integrado 
do Laboratório Associado em Energia, Transportes e Aeronáu-
tica (LAETA) e colaborador do Centro de Recursos Naturais e 
Ambiente (CERENA), tendo mais de 3 centenas de publicações 
nacionais e internacionais. Nos últimos tempos tem trabalhado 
especificamente na recolha e tratamento de bio-sinais para pro-
moção da saúde e bem-estar nos locais de trabalho.”Associado 
em Energia, Transportes e Aeronáutica (LAETA) e colaborador 
do Centro de Recursos Naturais e Ambiente (CERENA), tendo 
mais de 3 centenas de publicações nacionais e internacionais. 
Nos últimos tempos tem trabalhado especificamente na recolha 
e tratamento de bio-sinais para promoção da saúde e bem-estar 
nos locais de trabalho.

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

MAFALDA TRONCHO
Diretora do Escritório da OIT em Lisboa

Licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade de Évora, 
com mestrado em Ciências do Trabalho no ISCTE, desempenha, 
desde 15 de Junho de 2009, as funções de Directora do Escritório 
da OIT para Portugal (OIT-Lisboa). Colabora com o Escritório 
desde a sua abertura em 2003, tendo exercido, entre Outubro 
de 2005 e Junho de 2009, funções de Perita Associada. Antes 
disso desempenhou funções no Instituto de Segurança Social, 
na Fundação Alentejo e na Escola Profissional EPRAL, onde 
iniciou a sua atividade profissional. Foi deputada à Assembleia 
da República nas VII e VIII legislaturas.

ORADORES CONVIDADOS

ANTONIO JOSÉ MORENO GÓMEZ
Diretor do Departamento de Prevenção de Riscos 

Laborais da Universidade de Extremadura

Licenciado e Doutor em Medicina e Cirurgia. Especialista em 
Medicina do Trabalho e Mestre em Biomecânica Locomotora. 
Técnico Superior de Prevenção de Riscos Laborais, Especialidade 
de Ergonomia e Psicossociologia Aplicada. Operador de Instala-
ções de Radiodiagnóstico, Certificado de Aptidão Pedagógica e 
Diretor de Instalações de Radiodiagnóstico. Direção de 8 Cursos 
Internacionais de Verão da Universidad de Extremadura (2001 a 
2008) e Professor do Programa Doutoral, Cursos de atualização 
em saúde ocupacional para médicos, Cursos de Enfermagem de 
Empresa, Mestrado em Prevenção de Riscos Ocupacionais, espe-
cialidade Medicina do Trabalho. Tutoria de práticas do Mestrado 
em Segurança e Saúde, Licenciaturas em Enfermagem, Podologia 
e Ciências do Desporto. Participação em diversas Comissões rela-
cionadas com a Segurança e a Saúde no Trabalho, quer a nível da 
Universidad de Extremadura, quer a nível nacional. Vice-presidente 
da Comissão Científica do Vertentes e Desafios da Segurança. 
Comissão Organizadora do Simpósio Ibérico de Segurança Rodo-
viária. Comissão Organizadora e Científica do Simpósio Ibérico de 
Riscos Psicossociais.Diversas publicações científicas.

IOANNIS ANYFANTIS
Project Manager, EU-OSHA

Project Manager na EU-OSHA, atualmente trabalha em vários 
projetos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Possui vasta 
experiência como consultor no setor privado, trabalhou como 
colaborador científico e bolseiro de investigação na Universidade 
de Tessália, Grécia e lecionou Segurança e Saúde no Trabalho 
e Gestão do Risco, na Universidade Europeia do Chipre. O seu 
trabalho de investigação foi publicado em revistas científicas e 
apresentado em várias conferências. Também exerceu a função 
de inspetor de Saúde e de Segurança para a Agência Grega da 
Inspeção do Trabalho, realizando investigações e inspeções de 
acidentes no local, em vários setores económicos. Possui um 
forte conhecimento da legislação e diretivas europeias sobre a 
SST. Representante grego de vários Grupos de Trabalho da SLIC 
(Comité dos Altos Responsáveis da Inspeção do Trabalho da 
Comissão Europeia).
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RESUMO_001

A Constante Evolução do Sistema 
de Segurança Pública!!

Claudinei Vitor Gomes 
clauvgomes@live.com

Área B: SEGURANÇA URBANA

Resumo
Conforme a evolução, o crescimento demográfico,e populacional, enfim, o desenvol-

vimento das zonas urbanas,surgem também os problemas de segurança, em grande 

parte, em decorrência de problemas sociais como: o desemprego, a má distribuição 

de renda, o desemprego e outros fatores. O que tem levado os poderes públicos, 

a melhorarem, a mudarem as políticas de segurança urbana na busca de soluções, 

conforme a necessidade diagnosticada, principalmente nos grandes centros urbanos.

Os parâmetros usados por tais autoridades de segurança pública, têm como 

base, os estudos, as pesquisas e até as experiências executadas por profissionais 

de segurança,

pesquisadores e estudiosos no tema, que têm se unido na busca de dados cada 

vez mais precisos, proporcionando inovações e evolução na segurança pública 

conforme a necessidade da sociedade.

Palavras Chave
• Segurança Pública;
• Urbana;
• Profissionais de Segurança;
• Evolução.
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Defesa e Emergências Complexas

Área A: SISTEMA DE PROTEÇÃO CIVIL

Resumo
O presente “artigo”, pretende efetuar uma refleção sobre os conceitos de Defesa 

Nacional e de Emergências Complexas. Principalmente este último conceito não 

parece existir de uma forma concreta e comummente aceite. Este facto traz enormes 

confusões e interpretações diversas, e na maior parte das vezes leva a respostas 

variáveis, assimétricas e demasiado reativas para a solução de problemas imediatos.

Com estas lacunas dá-se uma grande flexibilidade na decisão de quando e como 

as forças podem ou devem intervir, dificultando o planeamento estratégico e tático.

Analisaram-se de forma profunda e sintética documentos de algumas organiza-

ções internacionais, como a Nato, a ONU e a UE e também as formas do Estado 

Português responder aos perigos, ameaças e riscos atuais e futuros, nomeadamente 

na maximização das capacidades civis e militares existentes e na promoção de 

uma abordagem integrada da proteção civil, da segurança interna, assim como o 

quadro legal de empenhamento das Forças Armadas para resposta em situações 

de emergência no âmbito do sistema de proteção civil e do sistema de segurança 

interna , mas também os desafios que enfrentam no atual contexto do Green Deal.

Um efetivo sistema de gestão de emergências, deve permitir e estimular uma 

abordagem integrada, planeando e operacionalizando, clarificando, agilizando e 

simplificando as estruturas e sistemas de proteção, segurança e defesa coletiva das 

populações em ambiente civil de crises.

Palavras Chave
• Emergências Complexas;
• Assistência Humanitária;
• Forças Armadas;
• Segurança;
• Defesa.

Paulo Gil Martins
gil.martins@iseclisboa.pt

Pedro Neto Gouveia
pmgouveia@psp.pt

Aureo Vieira da Silva
jfonseca.jfc@gnr.pt

João Fernando Fonseca
arvs_35@hotmail.com

Ana Militão
militao.ana@gmail.com
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1. Introdução
O século XXI está a ser marcado por uma intensa discussão centrada na neces-

sidade de proteção da vida, das infraestruturas críticas, do património, da saúde 

publica, dos recursos naturais e do ambiente. Uma discussão com matrizes e origens 

diferenciadas, mas absolutamente necessária. Matrizes e origens que atravessam os 

mais recentes acontecimentos de origem religiosa, cultural ou política, em conjunto 

com o agravamento das alterações climáticas e consequentemente a afetação do 

ambiente, da economia, da saúde publica e da vida e que tem como principal conse-

quência, toda a dimensão social, potenciando novos perigos, ameaças e riscos que 

vêm demonstrar os imensos desafios que permanentemente se colocam às autori-

dades políticas e técnicas ao nível da proteção, segurança e defesa das populações. 

É assim que cada vez mais, faz sentido olhar para as Forças Armadas Portuguesas 

(FFAA), como um ator exponencialmente relevante em operações de emergência 

não militares. A crescente frequência, exigência e complexidade destes cenários 

exige cada vez mais a utilização das múltiplas capacidades estratégicas existentes 

nas FFAA por períodos cada vez mais prolongados e complexos.

2. Metodologia

A metodologia segue a estrutura base do método científico, pretendendo-se 

responder à seguinte questão: “Quais os desafios atuais e futuros para as Forças 

Armadas em contexto de emergências complexas?” Para tal foi feita uma revisão 

literária e uma pesquisa bibliográfica de legislação estruturante e de conceitos 

quer nacionais quer internacionais, baseadas numa perspetiva qualitativa e mais 

próxima da orientação interpretativa. O raciocínio adotado foi do tipo indutivo, que 

corresponde a um processo que parte da observação de factos particulares para, 

através da sua associação, estabelecer generalizações ou formular teorias (Santos 

& Lima, 2016, p. 20).

3. Resultados e discussão

a. Emergências Complexas: O Conceito

Da revisão literária efetuada, parece não existir uma definição concreta e comum-

mente aceite sobre os conceitos de emergência, emergências complexas, ajuda 

humanitária e crise. Deste modo, procurou-se chegar a uma definição de partida para 

estes conceitos. Assim, de acordo com o Glossário da Federal Emergency Manage-

ment Agency dos EUA, do Australian Emergency Manual Series e do glossário da 

Página 3 de 7 Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, emergência é 

entendida como “Todo o acontecimento inesperado e não desejado, suscetível de 

atingir pessoas e outros seres vivos, as infraestruturas, o património, a saúde publica 

ou o ambiente, podendo causar consequências graves, que excede a capacidade 

de resposta imediata dos recursos disponíveis e altere as condições normalmente 

instituídas..” Esta definição encontra-se em linha com a Organização Mundial de 

Saúde que a refere como “(…) situations of disrupted livelihoods and threats to life 

produced by warfare, civil disturbance and large-scale movements of people, in which 

any emergency response has to be conducted in a difficult political and security 

environment. Environmental health in emergencies and disasters: a practical guide.” 

Por outro lado, pode entender-se por ajuda ou assistência humanitária o proposto 

pela ONU nas Civil - Military Guidelines and Reference, que considera ser “(…) a ajuda 

material, logística ou de saúde que se destina a salvar vidas e a aliviar ou reduzir 

diretamente o sofrimento, seja por doença, fome ou privação da liberdade e manter 

a dignidade humana, decorrente de situações de catástrofes ou desastres naturais.” 

Por sua vez, a Generic Crisis Management Handbook da NATO, define crise como 

uma “situação de âmbitonacional ou internacional que configura uma ameaça aos 

valores, interesses ou objetivos das partes envolvidas.” 

Chegados aqui e das várias definições encontradas para Emergência Complexa, 

entendeu-se referenciar a proposta do Caderno Técnico 10 da Autoridade Nacional 

de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), cujo sentido é que seja uma “Crise huma-

nitária tipicamente caraterizada por violência extensa e perda de vidas, movimentos 

forçados da população, danos generalizados na sociedade e na economia e episó-

dios de entrave à ajuda humanitária devido ao risco de segurança e restrições polí-

ticas e/ou militares.”. Porque o conceito não é consensual, o Inter-Agency Standing 

Committtee Working Group XVITH MEETING, 30 November 1994, procurou junto 

de várias agências (UNHCR, WFP, UNICEF, IFRC, UNDRO, UNDP, FAO) consolidar 

uma definição, identificando ainda quatro características comuns no significado de

“Complexidade” da emergência, nomeadamente: “Quando há um grande número 

de vítimas civis, populações que estão sitiadas ou foram deslocadas apressadamente 

e em grande número e um enorme sofrimento humano; Quando há uma necessidade 

de assistência humanitária maciça, mas é seriamente atrasada ou impedida por 

motivos políticos ou por conflito e/ou restrições; Quando há riscos de segurança 

elevados para os elementos que tentam fornecer assistência humanitária; Quando 

há situações que requerem um alto grau de apoio político externo para permitir uma 

resposta humanitária, incluindo acesso negociado às populações afetadas; Quando 

há dimensões internacionais e transfronteiriças que requerem a intervenção de uma 

série de participantes além de uma única autoridade nacional. Tais intervenções são 

caracterizadas por diferenças políticas entre os interessados e podem, portanto, 

exigir mediação e coordenação política.”

Em suma, as emergências complexas e a ajuda ou assistência humanitária, devem 

ser associadas a intervenções internacionais, não excluindo a hipótese de poder 

haver necessidade de as associar a intervenções de âmbito nacional, dependendo 

do tipo de emergência e da adaptação da legislação. 

b. A resposta das Forças Armadas em situações de Emergências Complexas

No ordenamento jurídico nacional, a Constituição da República Portuguesa (CRP), 

desde logo no seu artigo 273.º atribui como objetivos da defesa nacional o garante, 

“no respeito da ordem constitucional, das instituições democráticas e das convenções 

internacionais, a independência nacional, a integridade do território, a liberdade e a 

segurança das populações contra qualquer agressão ou ameaça externas.”

Por sua vez, no seu artigo 275.º a CRP “incumbe às FFAA a defesa militar da 

República, o satisfazer dos compromissos internacionais do Estado Português no 

âmbito militar e a sua participação em missões humanitárias e de paz assumidas 

pelas organizações internacionais de que Portugal faça parte”, bem como “a cola-

boração em missões de proteção civil, em tarefas relacionadas com a satisfação de 

necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações, e em ações 

de cooperação técnico-militar no âmbito da política nacional de cooperação.”. A Lei 

de Defesa Nacional, em linha com as deliberações emanadas da CRP estipula no seu 

artigo 1.º que a “defesa nacional tem por objetivos garantir a soberania do Estado, a 

independência nacional e a integridade territorial de Portugal, bem como assegurar 

a liberdade e a segurança das populações e a proteção dos valores fundamentais 

da ordem constitucional contra qualquer agressão ou ameaça externas.” Mais deter-

mina, no seu artigo 5.º, sob a epígrafe “Objetivos permanentes da política de defesa 

nacional” que permanentemente e com caráter nacional a política de defesa nacional 

deve assegurar a “liberdade e a segurança das populações, bem como os seus bens 

e a proteção do património nacional.” Para a prossecução dos objetivos da política 
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de segurança e defesa nacional, o Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN) 

define os aspetos fundamentais da estratégia global a adotar pelo Estado, verifican-

do-se nomeadamente no ponto “3.1. Ameaças e riscos no ambiente de segurança 

global”, especial preocupação sobre: “Os desastres naturais e a mudança climática, 

afetando Estados, sociedades e populações, sem distinção, mas com efeitos mais 

gravosos sobre os mais frágeis; As alterações climáticas, riscos ambientais e sísmicos, 

que, quer pelos efeitos destrutivos, quer pelo seu impacto potencialmente prolon-

gado, podem afetar seriamente a capacidade de Estados, sociedades e economias 

continuarem a funcionar de forma normal e segura; A ocorrência de ondas de calor 

e de frio, com potenciais efeitos na morbilidade e mortalidade da população; Os 

atentados ao ecossistema, terrestre e marítimo, como sejam a poluição, a utilização 

abusiva de recursos marinhos e os incêndios florestais; As pandemias e outros ris-

cos sanitários, capazes de criar não só números significativos de vítimas, como de

causar problemas de segurança adicionais pelo pânico que podem gerar.”

Neste quadro, importa referir alguns acontecimentos mais relevantes recentemente 

ocorridos no panorama nacional, em que as FFAA foram chamadas a responder, 

concretamente os incêndios florestais de 2017, a gestão da emergência energética 

relacionada com os combustíveis em 2019 e, em particular, a gestão da pandemia 

desde 2020. Releva-se, que o CEDN já previa e determinava as formas do Estado 

responder às ameaças e riscos elencados, nomeadamente “na maximização das 

capacidades civis e militares existentes e na promoção de uma abordagem integrada 

da segurança interna, contemplando uma dimensão horizontal, incluindo a necessi-

dade de intervenção articulada e coordenada de forças e serviços de segurança, da 

proteção civil, da emergência médica e das autoridades judiciárias, bem como de

entidades do sector privado, e uma dimensão vertical, incluindo os níveis interna-

cional, nacional e local.” Recorde-se que o CEDN explana que no âmbito das pan-

demias e outros riscos relativos à saúde publica, estes constituem sérias ameaças 

para a segurança do Estado e das pessoas, sendo prioritário, por um lado “Reforçar 

a capacidade de resposta nacional aos riscos sanitários, através de uma melhor 

definição do quadro estratégico de planeamento e resposta” e por outro a “pro-

moção de ações de educação e formação para a emergência e gestão do risco, do 

desenvolvimento da cooperação civil-militar e da coordenação entre os hospitais 

públicos, privados e militares, no sentido de mais rápida e eficazmente se fazer face 

a doenças epidémicas ou ataques (…) NBQR.”

Também se deve enaltecer os novos desafios que serão propostos às FFAA no 

âmbito do denominado Green Deal, como o recente “roadmap on climate and 

defence” aprovado pelo Conselho Europeu.

Releve-se ainda que o CEDN atribui às FFAA missões de interesse público que 

compreendem, nomeadamente, o apoio ao desenvolvimento sustentado e a melhoria 

da qualidade de vida dos portugueses, através de um leque de atividades, incluindo: 

“O apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para fazer face a 

situações de catástrofe ou calamidade pública; O apoio à satisfação das necessida-

des básicas das populações; A fiscalização da Zona Económica Exclusiva; A busca e 

salvamento; A proteção do ambiente; A defesa do património natural e a prevenção 

de incêndios; A pesquisa dos recursos naturais e a investigação nos domínios da 

geografia, cartografia, hidrografia, oceanografia e ambiente marinho.”. Ao nível do 

sistema de segurança interna a intervenção das FFAA decorre do âmbito do artigo

35.º da Lei de Segurança Interna (LSI), o qual determina que “As Forças Arma-

das colaboram em matéria de segurança interna nos termos da Constituição e da 

lei, competindo ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e ao Chefe 

do Estado-Maior-General das Forças Armadas assegurarem entre si a articulação 

operacional.” Por sua vez, o artigo 52.º do supramencionado diploma refere que ao 

nível do sistema de proteção civil “As Forças Armadas colaboram, no âmbito das 

suas missões específicas, em funções de proteção civil”, podendo, segundo o artigo 

54.º da Lei de Bases de Proteção Civil, a colaboração das FFAA revestir as seguintes 

formas: “Ações de prevenção, auxílio no combate e rescaldo em incêndios; Reforço 

do pessoal civil nos campos da salubridade e da saúde, em especial na hospitalização 

e evacuação de feridos e doentes; Ações de busca e salvamento; Disponibilização 

de equipamentos e de apoio logístico para as operações; Reabilitação de infraes-

truturas; Execução de reconhecimentos terrestres, aéreos e marítimos e prestação 

de apoio em comunicações.”.

Por outro lado, o Sistema Nacional de Planeamento Civil de Emergência, expresso 

no Decreto-Lei n.º 43/2020, visa garantir a organização e preparação dos setores 

estratégicos do Estado para fazer face a situações de crise, tendo como fim asse-

gurar, nomeadamente: “A liberdade e a continuidade da ação governativa; O fun-

cionamento regular dos serviços essenciais do Estado; A segurança e o bem-estar 

das populações,” e refere no n.º 4 do seu artigo 2.º que “as Forças Armadas podem 

participar nas ações do Sistema Nacional de Planeamento Civil de Emergência, 

enquanto agentes de proteção civil, ou de acordo com as orientações para a arti-

culação operacional entre as Forças Armadas e as Forças e Serviços de Segurança, 

nos termos da Lei de Segurança Interna.”

Importa referir ainda que o planeamento civil de emergência é antes de tudo uma 

responsabilidade nacional. No entanto, a abordagem ampla da NATO para a área da 

segurança e defesa, reconhece que as grandes emergências civis podem constituir 

uma ameaça para a segurança e estabilidade. Enquanto as Nações Unidas mantêm 

o papel principal na coordenação do Apoio Humanitário internacional, a NATO 

fornece uma ação eficaz em que a utilização de meios civis e militares podem ser 

articulados para atingir o objetivo desejado.

4. Conclusões

Ao longo do presente “artigo” procurou-se analisar de forma profunda e sintética 

as diversas abordagens ao tema mantendo sempre como ponto de partida a questão 

de comprometimento de tentar responder a: “Quais os desafios atuais e futuros para 

as Forças Armadas em contexto de emergências complexas?”

Assim conclui-se que não existe uma definição concreta e comummente aceite 

de emergência, emergências complexas ou assistência humanitária. O facto de não 

existirem definições concretas e articuladas entre as várias organizações, dá uma 

grande flexibilidade na decisão de quando e como estas podem ou devem intervir. 

Porém, aceita-se que Emergência Complexa, seja entendida em termos globais como:

Todo o acontecimento inesperado e não desejado, suscetível de atingir pessoas 

e outros seres vivos, as infraestruturas, o património, os recursos naturais, a saúde 

publica ou o ambiente, que excede a capacidade de resposta imediata dos recursos 

disponíveis e altere as condições normalmente instituídas, podendo causar violência 

extensa e perda de vidas, movimentos forçados da população, danos generalizados 

na sociedade e na economia e/ou episódios de entrave à ajuda humanitária devido 

ao risco de segurança e restrições políticas ou militares, o que permite, desta forma, 

intervir no espaço nacional e internacional.

Em síntese, as emergências complexas devem ser associadas a intervenções interna-

cionais, não devendo excluir-se a hipótese de poder haver necessidade de as associar 

a intervenções de âmbito nacional, dependendo do tipo de emergência e da absoluta 

necessidade de adaptação da legislação.
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Neste contexto, à Defesa Nacional compete assegurar, permanentemente e com 

carácter nacional entre outras, a liberdade e a segurança das populações, bem como 

os seus bens e a proteção do património nacional contra qualquer agressão ou ameaça.

A intervenção integrada das várias capacidades existentes em Portugal nomea-

damente nas Forças Armadas é um imperativo nacional e deve ser devidamente 

enquadrado institucionalmente de forma clara e inequívoca em complemento aos 

sistemas civis já instituídos que necessitam de se adequar às novas realidades de 

proteção, segurança e defesa das populações e do território. 
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Ausência de Legislação 
para o Sistema de Proteção Civil  

Absence of Legislation
for the Civil Protection System

Área A: SISTEMA DE PROTEÇÃO CIVIL

Resumo

Num ano em que se começa a vislumbrar por parte do Governo uma vontade de 

alterar e produzir uma modernização do sistema de proteção civil, assim de acordo 

com a proposta do Conselho de Ministros de 15ABR2021, prevê o Governo avan-

çar com a extinção de 18 Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) e 

concretizar o novo modelo territorial de resposta á emergência e proteção civil, de 

acordo com a proposta de lei das Grandes Opçoes para 2021-2025.

“No seguimento da reforma do sistema de proteção civil nos pilares da preven-

ção e preparação,o Governo irá consolidar a eficiência e a capacidade de resposta 

operacional através da concretização do novo modelo territorial de resposta de 

emergência e proteção civil baseado em estruturas regionais e sub-regionais, em 

estreita articulação com as entidades competentes e com a participação dos cor-

pos de bombeiros voluntários e das autarquias locais,”. Proposta aprovada pelo 

Conselho de Ministros.

A proposta de lei das Grandes Opções para 2021-2025 estabelece ainda a elabo-

ração de um plano anual dirigido á preservação da segurança das infraestruturas 

criticas do Estado, em articulação com a Defesa Nacional, sob coordenação do 

Sistema de Segurança Interna envolvendo as forças e serviços de segurança, bem 

como a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Queremos demonstrar que a nosso entender há um vazio legislativo aplicável ao 

Sistema de Proteção Civil, que deve de ser operacionalizado de um modo diferente 

do Sistema Integrado de Operações de Socorro.

Palavras Chave
• Legislação;
• Bombeiros;
• Sistema de Proteção Civil.

José Luis de Oliveira Pinto
joseluispinto25@hotmail.com

Marco Filipe Simão Martins 
marcobidos@gmail.com
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Desenvolvimento do artigo 
Sendo Portugal um País detentor de muita legislação nos mais diversos setores de 

atividades, tendo como referência a Proteção Civil e o Socorro às populações, temos 

a Lei de Bases da Proteção Cívil, (Lei 126/2006), a Lei 45/2019 que regulamento a 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Lei 44/2019 que regulamenta 

os Serviços Municipais de Proteção Civil e o Decreto-Lei 134/2006 que regulamenta 

o Sistema Integrado de Operações e Socorro e o Despacho 3317—A/2018  que faz a 

Revisão ao Sistema de Gestão de Operações.

Mas com tanta legislação dispersa não encontramos Legislação aplicável ou que 

regulamente o “Sistema de Proteção Civil” que quanto ao nosso entender deveria existir 

legislação a exemplo do que acontece para o Sistema Integrado de Operações de Pro-

teção e  Socorro,  Sistema Nacional de Busca e Salvamento Maritimo, Sistema Nacional 

de Busca e Salvamento Aéreo, Sistema Integrado de Emergência Médica, Sistema de 

Gestão de Operações entre muitos outros sistemas que se encontram devidamente 

normalizados

 1. Contexto teórico - breve revisão bibliográfica e estado da arte

Este trabalho teve como objetivo, fazer o estudo da arte referente á legislação 

portuguesa aplicada á proteção civil e socorro, sendo que consideramos um vazio 

legislativo no que concerne ao Sistema de Proteção Civil.

Em sentido formal, as leis e os decretos-lei têm igual valor (artigo 112º., nº2 da Cons-

tituição da República Portuguesa), mas acima destes diplomas encontram-se leis de 

valor reforçado, discriminadas nos nºs 2 e 3 da mesma lei fundamental. (Duarte Caldeira, 

Público 25MAR2021).

Tem vindo ao longo dos anos sido produzida legislação estruturadora do “ Sistema de 

Proteção Civil”, sendo instituida a Lei de Bases da Proteção civil com a publicação da Lei 

113/98, que viria a ter alterações com a publicação da Lei 27/2006.

Com o desenrolar dos tempo e com as alterações proferidas a nível do” Sistema de 

Proteção Civil” em Portugal e com a criação dos Serviços Municipais de Proteção Civil 

de acordo com a Lei 55/2007.

Mais recentemente com a publicação da Lei 45/2019 e respetiva alteração com o DL 

46/2021, que aprovou a nova orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil, sendo que também foi criado o Decreto-Lei 43/2020 que estabelece as diretivas 

para o funcionamento do Sistema Nacional Planeamento Civil de Emergência e o Decreto 

Lei o DL 44/2019 que regulamenta os SMPC a nosso entender continua a não existir 

legislação que se aplique distintamente so “Sistema de Proteção Civil”, por isso este 

artigo serve de reflexão para como o poder legislativo deve atuar para que seja criada 

uma Legislação que se adeque ao real Sistema de Proteção Civil existente em Portugal, 

pois com a nova orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com a 

criação dos Serviços Municipais de Proteção Civil, com a figura dos atuais Coordenadores 

Municipais de Proteção Civil, leva-nos a refletir se não será agora a altura certa para que 

se repense o conceito de proteção civil, criando Legislação diferenciadora e adequada á 

real situação da Proteção Civil.

Nesta mais recente crise pandémica que nos tem assolado, com a ligação à Direção 

Geral da Saúde, foi evidente algum vazio legistalivo de como se tratar e lidar com essa 

pandemia, em alguns momentos denotou-se algum desconforto e incerteza das ações 

a tomar ou passos a dar, com isso quase “todos” os dias eram emanadas diretivas pela 

DGS no sentido de se alterar procedimentos e ações de acordo com o desenrolar da 

pandemia, foram novos riscos que nos vieram alterar rotinas e procedimentos diários, 

muitas corporações de Bombeiros viram-se a braços com surtos epidémicos e acima de 

tudo muita incerteza do modo como deveriam atuar no transporte e no tratamento, no 

que concerne à segurança sanitária das suas equipas.

Somos de opinião que esta é a altura certa de criação de Legislação que se adeque ao 

atual “Sistema de Proteção Civil”, sendo essa responsabilidade dos nossos governantes.

Façamos agora uma resenha história de como ao longo dos anos se tem desen-

rolado as mais diversas alterações ao Sistema de Proteção Civil.

Assim:

SNPC – Serviço Nacional de Proteção Civil

Com a extinção da Legião Portuguesa e da Organização Nacional da Defesa Civil do 

Território, executadas pelo Decreto-Lei n.º 171/74, de 25 de abril, a quem, no regime 

anterior, estavam atribuídos os meios de ação e os fundos disponíveis para o efeito, 

e tendo em atenção que o conjunto de disposições legais promulgadas depois do 

25 de Abril de 1974 tornou implicitamente obsoleta a Lei n.º 2093, de 2 de junho 

de 1958, o país ficou desprovido de uma entidade administradora da proteção civil.

O atual “Sistema de Proteção Civil” teve início em 1975 com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 78/75, de 22 de fevereiro, que criou na dependência do Ministério 

da Defesa Nacional o Serviço Nacional de Proteção Civil, determinando à Comis-

são Instaladora a sua estrutura e regulamentação. A organização, atribuições e 

competências do Serviço Nacional de Proteção Civil ficaram estabelecidas com a 

publicação do Decreto-Lei n.º 510/80, de 25 de outubro.

Somente em 1991 com a publicação da Lei n.º 113/91, de 29 de agosto – Lei de 

Bases da Proteção Civil, se procurou sistematizar a arquitetura legislativa dispersa e 

insuficiente e dar início a uma outra fase, de implementação progressiva do Sistema. 

Esta Lei de Bases definiu, num primeiro nível, os princípios gerais, o enquadramento, 

a coordenação, a direção e execução da política de proteção civil, dando compe-

tências à Assembleia da República e ao Governo, a par da criação de um Conselho 

Superior de Proteção Civil e uma Comissão Nacional de Proteção Civil. Esta Lei definiu 

igualmente a estrutura, serviços e agentes de proteção civil, fixando que o Sistema 

Nacional de Protecção Civil integrava o Serviço Nacional, os Serviços Regionais e 

os Serviços Municipais. Estabeleceu ainda o modo de organização dos centros de 

operações de proteção civil e a necessidade de existirem planos de emergência, 

como instrumentos privilegiados da aplicação da conduta das operações de pro-

teção civil pelos referidos órgãos de coordenação.

O Decreto-Lei n.º 203/93, de 3 de junho, veio estabelecer a organização, atribui-

ções, competências, funcionamento e estatuto dos serviços que integram o “Sistema 

Nacional de Protecção Civil”, bem como a orgânica e competências do Serviço 

Nacional de Proteção Civil.

SNBPC – Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil

O SNPC e o SNB desenvolveram ao longo dos anos uma meritória ação de pre-

venção de acidentes, catástrofes e calamidades bem como de socorro a pessoas 

e bens. Enfrentaram algumas dificuldades, principalmente de articulação entre os 

vários serviços e setores envolvidos nas operações de socorro. Foi nesse contexto 

que o Decreto-Lei n.º 49/2003, de 25 de março, criou o Serviço Nacional de Bom-

beiros e Protecção Civil.

Pretendeu-se com a fusão do SNPC e SNB introduzir mecanismos que permitissem 

assegurar atuações atempadas e eficazes na prevenção de acidentes, prestação 

de socorros, definir linhas de comando, fixar competências e atribuições, otimizar 

recursos e qualificar agentes, sempre com o objetivo de assegurar à população o 

socorro atempado em situações de acidente, catástrofe ou calamidade.
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ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil

Na prossecução do processo de modernização da Administração Pública, consa-

grada no Programa do Governo, o Decreto-Lei n.º 203/2006, de 27 de outubro, veio 

proceder, no que concerne aos serviços centrais de natureza operacional do Minis-

tério da Administração Interna, à reestruturação do Serviço Nacional de Bombeiros 

e Protecção Civil, que passou a designar-se Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Impôs-se, assim, prosseguir o ciclo regulamentar da reforma, conferindo à ANPC 

os instrumentos jurídicos e orgânicos necessários a garantir, em permanência, a 

segurança das populações e a salvaguarda do património, com vista a prevenir a 

ocorrência de acidentes graves e catástrofes, assegurar a gestão dos sinistros e dos 

danos colaterais, e apoiar a reposição das funções que reconduzam à normalidade 

nas áreas afetadas.

O Decreto-Lei n.º 75/2007, de 29 de março, veio dotar a ANPC com um novo 

modelo de organização que assegurava o exercício eficiente e oportuno das atri-

buições que lhe cumpriam, no âmbito da previsão e gestão de riscos, da atividade 

de proteção e socorro, das atividades dos bombeiros e em matéria do planeamento 

de emergência.

Com a entrada em vigor da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, que aprovou a Lei de 

Bases da Proteção Civil, foi redefinido o “sistema de proteção civil”, assumindo a 

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) um papel fundamental no âmbito do 

planeamento, coordenação e execução da política de proteção civil.

Com o Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho, iniciou-se a implementação do 

Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), passo nuclear 

reformador da função socorro, definindo-se a organização operacional suportada na 

caraterização do território nacional e nas características estruturantes dos agentes 

de proteção civil.

O modelo de organização da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), 

definido pelo Decreto-Lei n.º 75/2007, de 29 de março, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 73/2012, de 26 de março, demonstrou-se, na sua generalidade, adequado para 

assegurar as suas missões e atribuições. Não obstante, importou introduzir alguns 

ajustamentos orgânicos por forma a garantir uma maior eficiência e eficácia dos 

diferentes serviços que compõem esta organização, adequando a sua estrutura às 

necessidades atuais.

Foi neste contexto que, por forma a dotar a ANPC de uma estrutura orgânica mais 

flexível, menos burocrática e com processos de decisão mais expeditos permitindo 

uma resposta aos desafios diários e assegurando uma gestão mais eficiente de aci-

dentes graves e catástrofes, foi apresentada, através do Decreto-Lei nº 73/2013 de 

31 de maio, uma nova estrutura base do modelo de organização com a introdução 

de uma nova direção nacional dedicada à gestão dos meios aéreos, integrando 

competências da EMA — Empresa de Meios Aéreos, S.A., no que concerne à ges-

tão do dispositivo de meios aéreos permanente e sazonal para a prossecução das 

missões públicas atribuídas ao Ministério da Administração Interna, em resultado 

do processo de extinção daquela empresa.

Ao nível da estrutura operacional, evoluiu-se de um modelo de lógica distrital para 

uma organização apoiada numa lógica supra distrital, concebendo 5 novos agrupa-

mentos de distritos, que refletiram a criação de um modelo mais ajustado à realidade 

territorial e facilitador de uma operacionalidade mais eficiente, progredindo desta 

forma, para uma conceção que ultrapassou a divisão administrativa assente em 18 

comandos distritais. Por último, por forma a garantir um controlo mais rigoroso das 

atividades da ANPC reforçou-se igualmente as competências de fiscalização e de 

auditoria interna.

O Decreto-Lei n.º 73/2012, de 26 de março, transferiu também para a Autoridade 

Nacional de Proteção Civil as atribuições do Conselho Nacional de Planeamento 

Civil de Emergência, passando a ANPC a ser o órgão responsável por assegurar o 

planeamento e coordenação das necessidades nacionais na área do planeamento civil 

de emergência, com vista a fazer face a situações de crise ou de guerra. Tratou-se 

de um reforço substancial do âmbito de ação da Autoridade, o qual passou a englo-

bar as situações de crise e de guerra para além dos acidentes graves e catástrofes.

Com a extinção do CNPCE e a absorção das suas competências pela ANPC ini-

ciou-se um novo ciclo. Desde abril de 2012, a ANPC assumiu a responsabilidade de 

assegurar a representação nacional no Comité de Planeamento Civil de Emergência 

da NATO, tendo também a missão de, à escala nacional, e em parceria com entidades 

das áreas da indústria, energia, transportes, comunicações, agricultura, ambiente, 

saúde e ciberespaço, definir, atualizar e implementar as políticas de planeamento 

civil de emergência.

2013 — Nova Lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil e novo Sistema 

Integrado de Operações de Proteção e Socorro.

O modelo de organização da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), 

definido pelo Decreto Lei n.º 75/2007, de 29 de março, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 73/2012, de 26 de março, demonstrou-se, na sua generalidade, adequado para 

assegurar as suas missões e atribuições. Não obstante, importou introduzir alguns 

ajustamentos orgânicos por forma a garantir uma maior eficiência e eficácia dos 

diferentes serviços que compõem esta organização, adequando a sua estrutura às 

necessidades atuais.

ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil

Instituída pelo Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, a ANEPC é a autoridade 

nacional em matéria de emergência e proteção civil, mantendo-se como um serviço 

central da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa e 

financeira e património próprio.

In Preâmbulo da lei orgânica: “(...) O Programa do XXI Governo Constitucional, no 

âmbito da melhoria da eficiência da proteção civil e das condições de prevenção e 

socorro, prevê a adoção de diversas medidas de modo a incrementar a capacidade 

de fazer face aos riscos. O conhecimento, prevenção e resposta às situações de 

acidente grave e catástrofe exige a articulação de diversas instituições que atuam 

operacionalmente sob um comando único.

O robustecimento da autoridade nacional responsável pela proteção civil é fun-

damental para o estabelecimento de uma estrutura capaz de responder às áreas 

diversas de intervenção no âmbito da proteção civil, salientando -se a criação da 

Força Especial de Proteção Civil, que constitui uma força operacional de prevenção 

e resposta a situações de emergência. 

No âmbito da reforma da prevenção e combate aos incêndios rurais, a Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) tem a responsabilidade de dar 

corpo aos princípios que a enformam: o princípio da aproximação entre prevenção 

e combate, o princípio da profissionalização e capacitação do sistema e o princípio 

da especialização. 

Da presente iniciativa destaca-se ainda o reforço da estrutura operacional da 

autoridade nacional, com a maior capacitação do Comando Nacional de Emergên-

cia e Proteção Civil e de uma profunda alteração do modelo de relação entre os 

diferentes níveis da administração, central, regional e sub -regional, com a institui-

ção dos comandos regionais e sub-regionais de emergência e proteção civil. No 

quadro da atividade de proteção civil importa ainda atender ao planeamento civil 
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de emergência, destacando -se a atribuição de novas competências à ANEPC para 

fazer face a emergências. (...) “ 

Sendo que agora aparece a proposta do Conselho de Ministro que foi discutida 

e aprovada na Assembleia da República, que  está a revolucionar o Sistema de 

Proteção Civil.

“No seguimento da reforma do sistema de proteção civil nos pilares da preven-

ção e preparação,o Governo irá consolidar a eficiência e a capacidade de resposta 

operacional através da concretização do novo modelo territorial de resposta de 

emergência e proteção civil baseado em estruturas regionais e sub-regionais, em 

estreita articulação com as entidades competentes e com a participação dos corpos 

de bombeiros voluntários e das autarquias locais,”. 

Leva-nos pois a concluir que muita legislação avulsa foi publicada ao longo de 

anos, que muitas alterações e transformações estruturais tem acontecido, mas 

nem mesmo agora com a criação dos Centros Municipais de Proteção Civil e com 

a nova estrutura orgânica da ANEPC, vemos criada uma Lei ou Decreto Lei que vá 

de encontro ao enquadramento legislativo do atual “Sistema de Proteção Civil”.

Importa também ter em consideração que a gestão da emergência em momento 

algum se encontra devidamente regulamentada / normalizada, sendo preponderante 

e imprescendivel a existência de uma correlação direta entre as componentes que 

constituem o ciclo de gestão de emergência (Prevenção/mitigação, Preparação, 

Resposta e Recuperação/Reabilitação) e o “Sistema de Proteção Civil”

Em termos conclusivos consideramos que na revisão da Lei de Bases da Proteção 

Civil seja contemplado um capitulo que defina concretamento o “Sistema de Prote-

ção Civil” a exemplo dos muitos outros sistemas que já se encontram normalizados, 

assim como consideramos imprescendivel a normalização legislativa da Gestão de 

Emergência em Portugal

Bibliografia

https://www.publico.pt/2021/03/25/opiniao/noticia/

produzir-boa-lei-valor-reforcado-1955637 

https://www.dnoticias.pt/2021/4/16/258017-governo-avanca-com-extincao-

-dos-comandos-distritais-e-cria-novo-modelo-de-resposta-de-emergencia/# 

http://www.prociv.pt/pt-pt/PROTECAOCIVIL/ANPC/HISTORIA/Paginas/

default.aspx 

RESUMO_004

A Cidade que Educa e a Segurança 
Urbana: Qual o Papel da Educação na 

Promoção da Segurança Urbana? Relato 
de um Projeto de Prevenção Rodoviária.

Área B: SEGURANÇA URBANA

Resumo
Como é sublinhado no preâmbulo da Carta das Cidades Educadoras, “hoje mais do 

que nunca as cidades, grandes ou pequenas, dispõem de inúmeras possibilidades 

educadoras” e o conceito de cidade educadora leva-nos a reinventar a cidade como 

lugar de aprendizagens permanentes, de convivência e de diálogo, na perspetiva do 

aprofundamento da democracia. Uma educação para a cidadania promove o desen-

volvimento de um forte código moral nos indivíduos, assim como a criação de uma 

sociedade segura e solidária, ao mesmo tempo que defende esta dimensão democrá-

tica. Esta educação para a cidadania envolve o desenvolvimento de conhecimentos, 

competências e confiança para permitir que os indivíduos tomem as suas próprias 

decisões e assumam a responsabilidade das suas vidas e das comunidades onde 

estão inseridos. Desta forma, quanto mais cedo as crianças trabalharem o conceito 

de cidadania, mais cedo desenvolvem um forte compromisso com o “bem comum”.

É neste contexto que nos propomos apresentar um projeto de prevenção rodo-

viária, desenvolvido por uma associação de pais e encarregados de educação e 

que tem na sua base uma preocupação não só com a dimensão da segurança na 

cidade, mas também, e de forma especial, com o desenvolvimento de uma atitude 

de cidadania responsável. 

O projeto Pézudo, nasceu em 2003, com o objetivo de promover competências 

sociais através do percurso pedestre casa-escola, com crianças entre os 3 e os 10 

anos, na zona de Belas (arredores de Lisboa). Partindo de uma preocupação com 

a prevenção rodoviária, o projeto tem, igualmente, como objetivos a promoção da 

educação para a sustentabilidade, a promoção de uma vida saudável e a educação 

para a cidadania. Tendo como ponto de partida a realização do caminho pedestre 

casa-escola, este projeto pretende não só que as crianças aprendam as regras de 

segurança para peões, como façam exercício físico, desenvolvam competências no 

âmbito da educação para a saúde e para a sustentabilidade e, de um modo trans-

versal, a cidadania. 

O que se pretende com esta apresentação, num encontro sobre segurança inte-

grada, é sublinhar a importância da educação, não só na promoção de uma cons-

ciência cidadã, mas, em última instância, na promoção de uma ideia de segurança 

e prevenção, que deve começar desde cedo.

Ana Patrícia Almeida
anapatricia.almeida@iseclisboa.pt

Rita Brito
rita.brito@iseclisboa.pt
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RESUMO_005

Os Novos Lideres para o Sistema  
de Proteção Civil

Área A: SISTEMA DE PROTEÇÃO CIVIL

Resumo
O fundamento básico da quarta revolução industrial implica a integração e inte-

ração entre máquinas, sistemas e ativos. 

Quando todos os produtos e máquinas estiverem integrados digitalmente, qualquer 

pessoa através dos telemóveis, tablets ou computadores, pode operar remotamente 

todos os eletrodomésticos em casa, ligar o carro, regular o caudal de rega do jardim, 

falar com robots que obedecem às suas ordens, mas que também sugerem músicas 

ou programas de televisão, porque conhecem as suas preferências… e a partir daqui, 

tudo o que possamos imaginar é possível…

Neste contexto a humanidade irá certamente mudar mais nas próximas duas 

décadas, do que nos três séculos anteriores.

É por tudo isto que precisamos de novas formas de trabalhar em conjunto, especial-

mente quando estamos a falar da confiança dos povos nos estados e, obviamente de 

líderes políticos, técnicos ou operacionais, que resolvam e assegurem com confiança, 

que as organizações se estão a dirigir para um futuro tecnológico seguro, estável 

e em que a proteção, segurança e defesa coletiva das populações são prioritários.

Paulo Gil Martins
gil.martins@iseclisboa.pt

Palavras Chave
• Proteção Civil
• Líderes;
• Tecnologial;
• Equipas;
• Comunicação.
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A liderança exige uma mudança nos modelos mentais, uma alteração radical no envolvimento de todos e a capacidade de prever e antecipar o futuro que queremos criar.

 Estaremos preparados?

 Teremos o conhecimento suficiente para estas mudanças?

 Teremos a consciência plena do que o futuro imediato nos reserva?

Num artigo na Agenda Global, quatro princípios devem orientar a prática de novos conceitos de Liderança, segundo o professor Klaus Schwab, fundador e Chairman Executivo do Fórum Económico Mundial:

 Concentração nos sistemas ao invés das tecnologias;

 Capacitação para dominar a tecnologia;

 Maior colaboração e cooperação na integração;

 Foco nos valores fundamentais, em vez de nas falhas dos sistemas.

THE NEW LEADERS FOR THE CIVIL PROTECTION SYSTEM
Resumo

005

Paulo Gil Martins
CEIA – ISEC Lisboa

gil.martins@iseclisboa.pt

Pretende-se efetuar uma reflecção sobre as capacidades que os líderes necessitam para lidar com os novos desafios na área da proteção, segurança e defesa coletivas. Atualmente tudo o que possamos imaginar é possível… e neste
contexto a humanidade irá certamente mudar mais nas próximas duas décadas, do que nos três séculos anteriores. É por tudo isto que precisamos de novas formas de trabalhar em conjunto, especialmente quando estamos a falar
da confiança dos povos nos estados e, obviamente de líderes políticos, técnicos ou operacionais, que resolvam e assegurem com confiança, que as organizações se estão a dirigir para um futuro tecnológico seguro, estável e em que
a proteção, segurança e defesa coletiva das populações são prioritários.

Novos princípios nos conceitos de liderança são necessários. A rápida evolução os processos organizacionais sistemas mais eficientes, conduzem a alterações profundas no desempenho humano, e obviamente naquilo que os líderes
esperam dos seus colaboradores. Capacidade de antecipar, capacidade de agir, capacidade de comunicar e de se interrelacionar são certamente competências que os novos líderes terão que assumir como prioritários, no
desenvolvimento de organizações e processos inovadores que permitam o desenvolvimento de sociedades mais bem adaptadas e mais resilientes a situações de emergência.

A questão que se coloca é a da de saber “QUE FUTUROS LÍDERES DEVEMOS TER NO SISTEMA DE PROTEÇÃO CIVIL “?

Tendo por adquirido que o Sistema de Proteção Civil deve liderar e estimular uma abordagem integrada, planeando e operacionalizando um efetivo sistema nacional integrado de gestão de emergências clarificando, agilizando e
simplificando as estruturas de prevenção, de preparação, de resposta e de reabilitação, adaptando-as à natureza dos perigos, ameaças e riscos, de modo a maximizar as capacidades existentes, assumindo o dever de garantir a
utilização racional, eficiente e eficaz dos recursos, tendo presente o objetivo para que contribuem, reduzindo redundâncias, aumentando a integração operacional e a resiliência do sistema, nada mais importante que uma alteração
significativa da intervenção de novos lideres neste processo de transformação e de mudança acelerada em que vivemos. Lideres que pensem “fora da caixa”, inovadores, com qualificações, com conhecimento, com experiência, que
antecipem, hajam e comuniquem para um publico que é, “simplesmente” toda a população que vive em Portugal.

John F. Kennedy dizia que “A mudança é a lei da vida. E aqueles que olham apenas para o passado e para o presente, irão certamente perder o futuro.”

Na gestão de emergências a excelência é o que decidimos e fazemos no próximo minuto.

DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E SKILLS

RESPONSABILIDADE PRÓPRIAS DAS NOVOS LÍDERANÇAS

Portal da Liderança. Disponível em
https://www.portaldalideranca.pt/conh
ecimento/estrategia-e-gestao/5334-
quatro-principios-para-liderar-na-
industria-4-0

Ministério da Economia, Indústria 4.0. 
Disponível em 
https://www.sgeconomia.gov.pt/
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RESUMO_006

Atividade de Enfermagem Integrada  
na Rede Nacional de Cuidados  

Continuados Integrados: 
Uma Visão dos Riscos Profissionais

Área D:  SEGURANÇA E SAÚDE  
NO TRABALHO

Resumo
Introdução: Os profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros encontram-se expostos 

a uma infinidade de fatores de risco profissionais no seu ambiente de trabalho, salientam-se os 

relacionados com a atividade, nomeadamente na movimentação e manuseamento de utentes 

e movimentação manual de cargas e constituem um importante problema para a sua saúde e 

segurança, interferindo no seu bem-estar.

Este estudo teve como objetivo geral, caraterizar os riscos da atividade do profissional de 

enfermagem em contexto de prestação de cuidados de saúde no domicílio do utente e inte-

grado nas ECCÍ s. 

Metodologia: Este trabalho enquadra-se na categoria de investigação quantitativa, explora-

tória e descritiva e os participantes foram os 11 enfermeiros que deram o seu consentimento 

informado e voluntario. Para a sua realização optou-se por recorrer a um conjunto de métodos 

de recolha de dados, privilegiando a utilização de um questionário, de uma avaliação de riscos 

e da utilização dos métodos RULA e REBA em três situações reais de trabalho. 

Resultados: Após a sua aplicação verificou-se que o diagnóstico apresenta resultados positivos 

no que respeita ao risco de lesões músculo esqueléticas, onde as tarefas de manuseamento, 

movimentação e mobilização de utentes podem ser potenciadoras de LME´S. Os principais 

fatores nestas tarefas que aumentam o risco de lesões músculo esqueléticas são a flexão e rota-

ção da região cervical e do tronco, os punhos em flexão, e a flexão pronunciada dos membros 

superiores, agravadas com a execução de força e carga. Para além do levante ou mobilização 

de utentes dependentes também a execução de tarefas em posições específicas durante longos 

períodos, as múltiplas rotações e flexões do tronco, posições de trabalho estáticas são fatores 

de risco para o aparecimento de lombalgias ou outro tipo de lesões nos enfermeiros. 

Conclusão: Considera-se importante a realização de avaliações de risco de forma a identificar 

os riscos presentes na atividade de forma a minimizar os efeitos na saúde destes trabalhadores.  

Sendo que as atividades de prevenção deverão ter como foco de atenção a eliminação dos riscos 

na sua origem e para isso importa contemplar que ao nível do planeamento do trabalho deverá 

existir a previsão do risco e a sua supressão. Deverão ser priorizados os métodos e processos 

de trabalho, assim como a organização do trabalho e a formação.

Palavras Chave
• Lesão Músculoesquelética;
• Mobilização de Utentes;

• Saúde Ocupacional;
• Enfermagem;
• Risco profissional.

Fátima Ramalho
fatima.ramalho@iseclisboa.pt

Mónica Gomes
monica.gomes@iseclisboa.pt

Isabel Martins
isabel.martins@iseclisboa.pt
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Metodologia
A investigação enquadra-se na categoria de investigação quantitativa, exploratória e
descritiva e os participantes foram os onze (11) enfermeiros que deram o seu
consentimento informado e voluntário. Para a sua realização optou-se por recorrer a um
conjunto de métodos de recolha de dados, nomeadamente a aplicação de um
questionário de perceção dos fatores de risco profissional presentes no ambiente de
trabalho, de uma avaliação de riscos na Unidade de Cuidados na Comunidade e da
utilização dos métodos RULA e REBA em três situações reais de trabalho.

Resultados

As lesões músculo-esqueléticas ligadas ao trabalho são um problema de natureza mundial e bem patente na atividade diária do enfermeiro, as condições de trabalho e a natureza do
trabalho que envolve a exposição aos fatores de risco da atividade, designadamente ao nível da postura, repetitividade e aplicação de força determinam o aparecimento destas lesões.
Os fatores de risco profissional relativos à atividade de trabalho são aqueles que se relacionam com os aspetos da ergonomia e da organização, podem ser as posturas inadequadas ou
as posições corporais extremas, a aplicação de força (inadequada), a repetitividade dos movimentos, ritmo de trabalho intensos e a monotonia da tarefa.

Atividade de Enfermagem Integrada na Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados: Uma Visão dos Riscos  Profissionais

Os profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros encontram-se expostos a uma infinidade de fatores de risco profissionais no seu ambiente de trabalho, salientam-se os
relacionados com a atividade, nomeadamente na movimentação e manuseamento de utentes, e movimentação manual de cargas e constituem um importante problema para a sua
saúde e segurança, interferindo no seu bem-estar.

Objetivo Geral

O objetivo geral do estudo é o seguinte: Caraterizar os riscos da atividade do profissional de enfermagem em contexto de prestação de cuidados de saúde no domicílio do utente e
integrado nas Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI´s) da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

Conclusão 
Importa refletir sobre alguns aspetos, como seja a avaliação de riscos que permitiu reconhecer ao nível das instalações e alguns instrumentos de
trabalho utilizados na atividade podem apresentar um grande número de perigos e evidenciar os riscos associados às mesmas, para além de evidenciar
os riscos inaceitáveis, facilitando uma priorização das medidas de prevenção a executar com vista a eliminação ou diminuição do nível de risco. As
condições de trabalho e as exigências da atividade de trabalho podem constituir, igualmente, fatores de risco de lesões músculo-esqueléticas ligadas ao
trabalho (LMELT).A atividade profissional dos enfermeiros exige aplicações de força enquanto se mobilizam os utentes em posições articulares extremas
ao nível de todo o membro superior, em particular do punho/mão, assim como uma elevada repetitividade de movimentos e uma grande frequência.
Considera-se importante a realização de avaliações de risco de forma a identificar os riscos presentes na atividade de forma a minimizar os efeitos na
saúde dos trabalhadores.
As atividades de prevenção deverão ter como foco de atenção a  eliminação dos riscos na sua origem e para isso importa contemplar que ao nível do 
planeamento do trabalho deverá existir a previsão do risco e a sua supressão. Deverão ser priorizados os métodos e processos de trabalho, assim como 
a organização do trabalho e a formação.

Introdução
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Referências Bibliográficas

Enquadramento Teórico

Após a aplicação do método RULA e REBA verificou-se que o diagnóstico apresenta
resultados positivos no que respeita ao risco de lesões músculo esqueléticas, onde as
tarefas de manuseamento, movimentação e mobilização de utentes podem ser
potenciadoras de LME´S.

Os principais fatores nestas tarefas que
aumentam o risco de lesões músculo
esqueléticas são a flexão e rotação da região
cervical e do tronco, os punhos em flexão, e a
flexão pronunciada dos membros superiores,
agravadas com a execução de força e carga.

Para além do levante ou mobilização de
utentes dependentes também a execução
de tarefas em posições específicas
durante longos períodos, as múltiplas
rotações e flexões do tronco, posições de
trabalho estáticas são fatores de risco
para o aparecimento de lombalgias ou
outro tipo de lesões nos enfermeiros.

IDADE: 2>50 anos;
4 entre os 40 e 50 anos;
5 entre os 30 e os 40 anos.

GÉNERO:
10Mulheres;
1 Homem.

100%
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FORMAÇÃO 
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Resultados
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ho

 1 Massagem do trono e 
mobilização passiva do 
utente;
Flexão do tronco e dos 
membros  de forma a 
alcançar o utente; Apoio 
de m. inf. dto sobre a 
cama de forma a adquirir 
melhor estabilidade;
FREQUÊNCIA: 10 a 12 
utentes/dia; 5 dias/ 
semana.
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Flexão e rotação do 
pescoço e tronco;
Punhos extensão, 
desvio radio cubital e 
rotação;
Cruzamento do 
antebraço com a linha 
média do corpo.
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lta
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  M
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o 

RU
LA Membros superiores

em ligeira flexão;
região cervical e
tronco em flexão.
SCORE RULA: 7
NÍVEL AÇÃO: 4
Necessidade de
ações imediatas na
tarefa realizada.

MÉTODO RULA 
Avalia o risco de LME em tarefas dinâmicas ao nível dos membros superiores

Questionário perceção dos fatores de risco profissional

Resultados da Avaliação de Riscos na UCC

• Vestiário (espaço exíguo, não separado por género); cacifes onde seja possível a separação da roupa
de trabalho, espaço compatível com o nº de enfermeiros;

• Instalações sanitárias avariadas; reparação urgente das instalações devido ao perigo de
contaminação.

BIOLÓGICO
12

(Muito Grave)

• Segurança contra incêndios (Equipamentos de combate a incêndios fora da validade, obstruídos, mal
localizados, detetor incêndios obstruído com tampa de silicone);

• Reparação e manutenção dos equipamentos;
• Formação emergente aos profissionais nesta matéria;
• Colocação de sinalética de acordo com os locais de utilização tipo V de risco D.

FÍSICO
9

(Bastante Grave)

Écrans visualização (Deficiente localização /iluminação/ posicionamento); Alteração da conceção dos 
postos trabalho; Ajustabilidade dos sistemas  informáticos de registos de enfermagem; 
Equipamentos de trabalho desadequados (cadeiras instáveis, sem apoio de braços e sem encosto 
ajustável);
Movimentação manual de cargas  (Peso dos sacos/mochilas).

RELACIONADOS COM A 
ATIVIDADE

9
(Bastante Grave)

Carmo, H., & Ferreira, M. (1998). Metodologia da investigação: Guia para a autoaprendizagem. Lisboa: Universidade Aberta.
Carta de Ottawa Para a Promoção da Saúde.(1986). 1ª Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde. Ottawa: Canadá, 17-21 Novembro de 1986.
Carvalho, F. (2008). Trabalho com ecrãs de visualização, Metodologias de Intervenção Ergonómica. Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana.
Decreto-Lei n.º 330/93 de 25 de setembro. Prescrições mínimas de segurança e de saúde, respeitantes à movimentação manual de cargas.
Decreto-Lei n.º 503/99. Regime jurídico dos acidentes em serviço e das doenças profissionais no âmbito da Administração Pública.
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RESUMO_007

Acidentes de Trabalho em Profissionais 
de Saúde por Exposição Acidental 

a Agentes Biológicos

Resumo
Introdução: Os acidentes de trabalho por exposição a agentes biológicos constituem um 

dos principais riscos de transmissão ocupacional de infeções por contacto com sangue e 

outros fluidos orgânicos, os agentes infeciosos mais frequentemente envolvidos são os vírus 

da hepatite B, C e o vírus da imunodeficiência humana (VIH). O estudo teve os seguintes 

objetivos gerais, caracterizar os acidentes de trabalho por exposição a agentes biológicos 

ocorridos em profissionais de saúde de um centro hospitalar da região de Lisboa e conhecer 

os comportamentos destes profissionais aquando da ocorrência de uma exposição acidental. 

Metodologia: Tratou-se de um estudo descritivo e exploratório, inserido numa abordagem 

quantitativa e qualitativa, os participantes deste estudo foram os profissionais de saúde (médicos, 

enfermeiros e técnicos de diagnóstico e terapêutica) que sofreram um acidente de trabalho 

com exposição acidental a agentes biológicos, constituiu-se uma amostra não probabilística 

utilizando a técnica de amostragem por conveniência, constituída por 20 participantes que se 

disponibilizaram a participar no estudo após o consentimento informado e voluntario. 

Para a realização do estudo optou-se por recorrer a um conjunto de métodos de recolha de 

dados, privilegiando a análise documental através do questionário epidemiológico de carac-

terização e análise dos acidentes de trabalho e de uma entrevista semi-diretiva no âmbito da 

qual se aplicou um questionário de caracterização sociodemográfica, apoio social e atividades 

de tempos livres, aspetos relacionados com a perceção sobre os riscos a que se encontram 

expostos no ambiente hospitalar e com o circuito de notificação do acidente de serviço/trabalho. 

Resultados: Os resultados obtidos revelaram que os acidentes de trabalho ocasionados por 

material perfuro-cortante entre os profissionais de saúde são frequentes devido ao número 

elevado de manipulação destes instrumentos, principalmente de agulhas e apresentam con-

sequências aos profissionais e à Instituição.

Conclusão: Estes acidentes podem oferecer riscos à saúde física e mental dos profissionais 

de saúde, com repercussões psicossociais, levando a mudanças nas relações sociais, fami-

liares e de trabalho. A prevenção destes acidentes passa essencialmente pela introdução de 

dispositivos médicos com sistemas de segurança, por práticas de trabalho seguras, e pela 

formação dos profissionais de saúde.

Fátima Ramalho
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Palavras Chave
• Agentes Biologicos;
• Acidente de Trabalho;
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São os enfermeiros que têm o maior número de
notificações, 142 no total dos anos representando 46,6%,
seguidos pelos médicos com 67 acidentes representando
22%, os assistentes operacionais com 55 acidentes
representando 18%, os técnicos de diagnóstico e
terapêutica com 16
representando
5,2% e os médicos
de anestesia
com 9 acidentes
representando 3%.

Acidentes de trabalho em profissionais de saúde por exposição acidental 
a agentes biológicos

Tratou-se de um estudo descritivo e exploratório, inserido numa abordagem quantitativa

e qualitativa, os participantes deste estudo foram os profissionais de saúde (médicos,

enfermeiros e técnicos de diagnóstico e terapêutica) que sofreram um acidente de

trabalho com exposição acidental a agentes biológicos, constituiu-se uma amostra não

probabilística utilizando a técnica de amostragem por conveniência, constituída por 20

participantes que se disponibilizaram a participar no estudo após o consentimento

informado e voluntario. Para a realização do estudo optou-se por recorrer a um conjunto

de métodos de recolha de dados, privilegiando a análise documental através do

questionário epidemiológico de caracterização e análise dos acidentes de trabalho e de

uma entrevista semi-diretiva no âmbito da qual se aplicou um questionário de

caracterização sociodemográfica, apoio social e atividades de tempos livres, aspetos

relacionados com a perceção sobre os riscos a que se encontram expostos no ambiente

hospitalar e com o circuito de notificação do acidente de trabalho.

Para a realização do estudo optou-se por recorrer a um conjunto de métodos de recolha de

dados, privilegiando a análise documental através do questionário epidemiológico de

caracterização e análise dos acidentes de serviço e de uma entrevista semi-directiva no

âmbito da qual se aplicou um questionário de caracterização sociodemográfica, apoio

social e atividades de tempos livres, aspetos relacionados com a perceção sobre os riscos

Verifica-se que ocorreram
305 acidentes nos cinco anos
em estudo, o sexo feminino
apresenta um número mais
elevado de
acidentes, representando
80%, enquanto que o sexo
masculino representa 20% do
total de acidentes.

Os acidentes de trabalho por exposição a agentes biológicos constituem um dos principais riscos de transmissão ocupacional de
infeções por contacto com sangue e outros fluidos orgânicos, os agentes infeciosos mais frequentemente envolvidos são os vírus
da hepatite B (VHB), hepatite C (VHC) e o vírus da imunodeficiência humana (VIH).
O estudo teve os seguintes objetivos gerais, caracterizar os acidentes de trabalho por exposição a agentes biológicos ocorridos em
profissionais de saúde de um centro hospitalar da região de Lisboa e conhecer os comportamentos destes profissionais aquando
da ocorrência de uma exposição acidental.
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Introdução

a que se encontram expostos no ambiente hospitalar e com o circuito de notificação do

acidente de trabalho. O questionário é na sua maior parte constituído por perguntas

fechadas ou de resposta múltipla. Na primeira parte incluíram-se itens referentes às

características sócio-demográficas dos participantes, tais como a (idade, sexo,

nacionalidade, estado civil, filhos, caracterização das condições habitacionais) incluímos

também itens de caracterização da atividade profissional (habilitações literárias,

profissão, experiência profissional, antiguidade no hospital, antiguidade no serviço ou

unidade, serviço ou unidade onde exerce a sua atividade, número de utentes no serviço

ou unidade, horário de trabalho semanal, regime de horário, número de turnos de

trabalho noturno e tipo de vínculo à Instituição).

Elaborou–se um guião de entrevista semi-directiva de acordo com os objetivos da

investigação. Procedeu-se, posteriormente, à análise dos acidentes de serviço que

envolveram exposição microbiológica durante o período em estudo e dos dados

sociodemográficos do questionário aplicado no âmbito da entrevista, através do

programa informático SPSS. O tratamento das entrevistas foi efetuado através da

análise de conteúdo.

Conclusão
Estes acidentes podem oferecer riscos à saúde física e mental dos profissionais de saúde, com repercussões psicossociais, levando a mudanças nas relações sociais, familiares e de
trabalho. As agulhas/catéteres intravenosos foram os objetos causadores do maior número de acidentes, merecendo ainda destaque a forma e o local de eliminação do material perfuro
cortante. Através dos dados obtidos não foi constatado nenhum caso de contaminação pelos vírus VHB, VHC e VIH.
A prevenção destes acidentes passa essencialmente pela introdução de dispositivos médicos com sistemas de segurança, por práticas de trabalho seguras, e pela formação dos
profissionais de saúde. É pois essencial, a adoção de uma Política de Prevenção dos Acidentes de Trabalho adequada e direcionada para o tipo de atividade existente representando uma
mais valia para a Promoção da Saúde no Local de Trabalho. Esta política de prevenção deverá ser integrada e combinar diversas ações, como a progressiva substituição de material
convencional por material de biosegurança aliando o design e a engenharia de segurança, o reforço da formação e informação dos profissionais, a unificação de critérios de qualidade dos
cuidados e segurança laboral nas práticas de trabalho, bem como a vigilância epidemiológica o que permitirá alcançar uma melhoria das condições de trabalho que se repercutirá na
qualidade dos cuidados prestados.

Metodologia Metodologia

Resultados Resultados Resultados
Os resultados obtidos revelaram
que os acidentes de trabalho
ocasionados por material perfuro-
cortante entre os profissionais de
saúde são frequentes devido ao
número elevado de manipulação
destes instrumentos,
principalmente de agulhas e
apresentam prejuízos aos
profissionais e à Instituição.
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Resumo
Por vezes, é necessário parar para pensar, para relacionar conceitos, para absorver a dinâmica do 

processo de aquisição de conhecimento.

É importante usar o passado para antever o futuro do presente.

O conceito de segurança acompanha toda a evolução da humanidade, ajustando-se às crenças, à 

cultura e ao estado da arte das diferentes épocas e dos diversos locais.

E o objetivo básico da segurança manteve-se válido – em conceito, não em formulação, natural-

mente – desde sempre. E continuará determinante no futuro. Segurança é a forma de promover as 

condições que permitam a maior qualidade de vida em sociedade.

Sendo este objetivo único e invariável no tempo e no espaço, o mesmo não se poderá dizer do 

objeto – ou melhor, dos (muitos) objetos – a que o conceito se aplica. E a multidisciplinaridade que 

daí resulta é, talvez, o aspeto mais enriquecedor do tratamento da segurança que, por isso, não pode 

deixar de ser entendido de uma forma integrada.

Desde a Revolução Industrial (fins do século XVIII), a evolução das relações de produção/consumo 

tem atingido diversas etapas. Estaremos, hoje, na sua versão 4.0. Portanto, pensa-se que seja impor-

tante refletir sobre o paradigma da segurança em ambiente 4.0 e na sua previsível evolução para o 

5.0 que já se pode considerar “a chegar”.

Naturalmente, esta reflexão não é mais do que isso. É um revisitar de anteriores estudos do autor 

sobre o tema, é uma abordagem condicionada ao estado da arte sobre o que é hoje e o que se prevê 

que venha a ser, num futuro não muito distante, o paradigma da segurança.

Analisam-se os diversos tipos de causas e de efeitos ligados ao conceito sistémico de risco, procu-

rando entender a sua prevalência na perceção da segurança e, consequentemente, nas metodologias 

de controlo que definem a sua efetividade.

Obviamente, não se realizou nenhum estudo qualitativo e, muito menos, qualitativo sobre o tema. A 

determinação da prevalência baseia-se no conhecimento do que ela tem sido num passado histórico, 

do que é no presente e como – e porquê – tem evoluído.

As alterações às prevalências condicionarão o desenvolvimento científico e tecnológico das soluções 

que venham a ser encontradas para melhorar, de uma forma contínua e sustentada, as condições de 

vida do indivíduo em sociedade, isto é, para melhorar as condições de segurança.

O trabalho correspondente a este resumo constitui um pré-artigo, de opinião, que está em condi-

ções de ser proposto para comunicação oral.

Calos Gomes de Oliveira
gomes.oliveira@iseclisboa.pt

Palavras Chave
• Segurança;
• Indústria 5.0;
• Evolução.
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1 PROPÓSITO
1.1 Enquadramento

Qualquer entidade é vulnerável. Tal significa que está sujeita a danos resultantes 

da sua interação com a envolvente. A vulnerabilidade pode definir-se como o inverso 

da capacidade de resistência a agressões, sejam elas internas, sejam externas. Num 

certo sentido, vulnerabilidade será o conceito complementar de resiliência.

Mas, se todas as entidades são vulneráveis, também todos os processos o são. Nomeadamente o 

processo de evolução do conhecimento científico e, naturalmente, o processo relacionado de desen-

volvimento tecnológico, ou seja, a procura de soluções coerentes e eficazes para os diversos problemas 

que a sociedade, como tal, enfrenta.

E, nestes processos, são relevantes os fatores externos resultantes da mudança 

contínua das expectativas da sociedade, em particular a sua perceção de necessida-

des, o que leva a alterações profundas naquilo que os mercados esperam da relação 

produção/consumo, com a consequente evolução dos paradigmas definidores do 

contexto social. Não menos significativos são os fatores internos que condicionam 

a vulnerabilidade destes processos. Referem-se, concretamente, a descoberta ou 

produção de novas substâncias, novos materiais, novas moléculas, o desenho e o 

desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, de novas máquinas e de novos 

equipamentos, o que se reflete, necessariamente, em novos esquemas de formação 

especializada dos meios humanos. A Figura 1 resume estas considerações

Figura 1 – Vulnerabilidade de processos (I & D)

Quando se fala em “Investigação”, em “Desenvolvimento”, em “Aplicação” está-se 

a referir os aspetos essenciais do paradigma da evolução do conhecimento científico, 

que não tem, obviamente, um percurso linear. Mesmo a relação Investigação/Desenvol-

vimento/Aplicação pode ser reformulada face às exigências do mercado e à definição 

de necessidades do enquadramento social. O próprio processo de aquisição de conhe-

cimento científico está, sempre, sujeito a diversos constrangimentos – externos e inter-

nos – que implicam inflexões no percurso, como se procura esquematizar na Figura 2.

Figura 2 – Evolução do processo de aquisição de conhecimento
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Mas há, obviamente, conceitos que são elementos condutores deste desenvolvi-

mento. Que podem ser alterados na forma, mas não no conteúdo. Que se mantém 

como base de apoio de toda esta evolução.

Entre estes conceitos fundamentais está o de segurança. A necessidade humana 

de sobrevivência, face às condições de trabalho, de intervenção familiar, comunitária 

ou política, de lazer, entre outras, implica uma constante procura de soluções que 

sejam menos sujeitas ao risco. Seja qual for o percurso da evolução da ciência, da 

tecnologia, da economia, da política, o conceito de segurança estará sempre pre-

sente e condicionará o paradigma da relação do ser humano com a sua envolvente, 

entendida esta como um sistema complexo e muito alargado. É a base a que recor-

rem e onde se apoiam os elementos constituintes deste paradigma. Esta relação 

está esquematizada na Figura 3.

Figura 3 – A SEGURANÇA como base da evolução paradigmática

1.2 Objetivo
Estabelecida que foi a participação efetiva do conceito de segurança na natural 

evolução do processo de aquisição de conhecimentos, particularmente na sua ver-

tente técnico-científica, torna-se essencial apontar as linhas de ação que permitam 

concretizar o principal objetivo da aplicação deste conceito: a constante melhoria 

das condições de vida do ser humano em sociedade. Para tal, há que identificar, 

caracterizar e avaliar os riscos presentes, expectáveis ou, simplesmente, possíveis – 

considerando uma evolução temporal – de modo a desenhar, estudar e implementar, 

tendo em conta a hierarquização de prioridades, as necessárias barreiras de segurança 

que permitam minimizar esses riscos, sem nunca deixar de monitorizar o processo.

2 PROPOSTA

O atual paradigma, genericamente referido como “Indústria 4.0” implica a assunção 

de algumas proposições que podem ser tratadas de acordo com uma abordagem “deixa 

de ser” para “passa a ser”. Por exemplo, os conceitos expressos na Tabela 1, para os 

quais se apontam as alterações de interpretação relevantes.

conceito “deixa de ser” “passa a ser”

relação Homem/Máquina biunívoco multívoco

gestão do risco específico multidisciplinar

risco compartimentado integrado

causa perigo par perigo/condição de trabalho

corresponsabilidade relacional sistémico

ambiente de trabalho espacial funcional

antecedente/consequente relação funcional relação lógica

etc. ̶– –̶

TABELA 1 – ALGUNS CONCEITOS NO PARADIGMA INDÚSTRIA 4.0

Mas a “4ª revolução industrial” é, apenas, uma fase de uma sequência que teve início 

nos fins do Século XVIII e cujo fim não está à vista.

Na sequência da seguinte citação de Oliveira, 2019b,

“ Todas as fases da evolução recente das relações de trabalho introduziram novos 

desafios, novas formas de encarar a produção, novos riscos. A mudança radical 

da produção artesanal para a produção fabril, na chamada primeira revolução industrial 

enfatizou os riscos mecânicos, físicos, químicos e, mesmo, psicossociais, que não eram 

novos, mas cuja pertinência se foi tornando evidente. A segunda revolução industrial 

introduziu o conceito da omnipresença (e da facilidade de acesso) da energia: já não 

era a máquina a vapor local que fornecia a energia necessária; era um motor elétrico, 

alimentado por eletricidade produzida algures e transportada, por redes de distribuição, 

de muito longe. Com a terceira revolução industrial, a computação, a informação e a 

automação passaram a definir a cadeia de produção, na qual a tarefa de programação 

era essencial. E a quarta revolução industrial recorre ao conhecimento difuso das gran-

des bases de dados, que muitos alimentam e alguns usam, para estabelecer algoritmos 

autoalimentados e auto programáveis (inteligência artificial, IA) que regulam, adaptam 

e configuram os processos produtivos. Provavelmente, a quinta revolução industrial 

não estará, assim, tão longe e centrar-se-á, previsivelmente, não na Indústria 5.0, mas 

na Sociedade 5.0.”,

pode entender-se que estamos a viver, plenamente, a fase 4.0, mas que a 5.0 deverá 

estar, já, a ser preparada por todos (ver Figura 4). 

Portanto, o conceito de segurança, entendido de uma forma integrada, isto é, global, 

sistémica, dinâmica e multidisciplinar, acompanha, necessariamente, esta evolução. 

Porque o seu objetivo se mantém inalterado.

Mas, porque os seus objetos variam, as suas metodologias têm de ser adaptadas e 

ajustadas às novas exigências.

Figura 4 – A “Revolução Industrial” (adaptado de Oliveira 2019c)

Figura 5 – Conceito de segurança

De qualquer modo, o conceito de segurança inclui a sua gestão, que é um processo 

de fases sequenciais com uma fase recorrente, ou seja, essencialmente, o estudo, dese-

nho e desenvolvimento de barreiras que materializem soluções viáveis e fiáveis para 

os problemas da comunidade e a sua operacionalização e monitorização (Figura 5).

É este conceito de segurança que acompanha, transversalmente, toda a evolução do 

processo de conhecimento, obviamente de uma forma dinâmica, quer em termos da 

sua perceção, quer no que diz respeito ao modo como se efetiva a sua aplicação aos 

casos concretos.
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1. Enquadramento
Qualquer entidade é vulnerável. Tal significa que está sujeita a danos resultantes da sua interação com a envolvente. A vulnerabilidade pode definir-se como o inverso da capacidade de resistência a
agressões, sejam elas internas, sejam externas. Num certo sentido, vulnerabilidade será o conceito complementar de resiliência.
Mas, se todas as entidades são vulneráveis, também todos os processos o são. Nomeadamente o processo de evolução do conhecimento científico e, naturalmente, o processo relacionado de
desenvolvimento tecnológico, ou seja, a procura de soluções coerentes e eficazes para os diversos problemas que a sociedade, como tal, enfrenta.
Quando se fala em “Investigação”, em “Desenvolvimento”, em “Aplicação” está-se a referir os aspetos essenciais do paradigma da evolução do conhecimento científico, que não tem, obviamente, um
percurso linear.
Mas há, obviamente, conceitos que são elementos condutores deste desenvolvimento. Que podem ser alterados na forma, mas não no conteúdo. Que se mantém como base de apoio de toda esta
evolução. Entre estes conceitos fundamentais está o de segurança. A necessidade humana de sobrevivência, face às condições de trabalho, de intervenção familiar, comunitária ou política, de lazer, entre
outras, implica uma constante procura de soluções que sejam menos sujeitas ao risco. Seja qual for o percurso da evolução da ciência, da tecnologia, da economia, da política, o conceito de segurança
estará sempre presente e condicionará o paradigma da relação do ser humano com a sua envolvente, entendida esta como um sistema complexo e muito alargado. É a base a que recorrem e onde se
apoiam os elementos constituintes deste paradigma.
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2. Objetivo
Estabelecida que foi a participação efetiva do conceito de segurança na natural evolução do
processo de aquisição de conhecimentos, particularmente na sua vertente técnico-científica,
torna-se essencial apontar as linhas de ação que permitam concretizar o principal objetivo da
aplicação deste conceito: a constante melhoria das condições de vida do ser humano em
sociedade. Para tal, há que identificar, caracterizar e avaliar os riscos presentes, expectáveis ou,
simplesmente, possíveis – considerando uma evolução temporal – de modo a desenhar, estudar e
implementar, tendo em conta a hierarquização de prioridades, as necessárias barreiras de
segurança que permitam minimizar esses riscos, sem nunca deixar de monitorizar o processo.

3. Proposta
O atual paradigma, genericamente referido como “Indústria 4.0” implica a assunção de algumas
proposições que podem ser tratadas de acordo com uma abordagem “deixa de ser” para “passa a
ser”. Por exemplo, os conceitos expressos na Tabela 1, para os quais se apontam as alterações de
interpretação relevantes.

Tabela 1 – alguns conceitos no paradigma Indústria 4.0

Mas a “4ª revolução industrial” é, apenas, uma fase de uma sequência que teve início nos fins do
Século XVIII e cujo fim não está à vista.
No seguimento da seguinte citação de Oliveira, 2019b,

“Todas as fases da evolução recente das relações de trabalho introduziram novos desafios, novas formas de encarar a
produção, novos riscos. A mudança radical da produção artesanal para a produção fabril, na chamada primeira
revolução industrial enfatizou os riscos mecânicos, físicos, químicos e, mesmo, psicossociais, que não eram novos, mas
cuja pertinência se foi tornando evidente. A segunda revolução industrial introduziu o conceito da omnipresença (e da
facilidade de acesso) da energia: já não era a máquina a vapor local que fornecia a energia necessária; era um motor
elétrico, alimentado por eletricidade produzida algures e transportada, por redes de distribuição, de muito longe. Com
a terceira revolução industrial, a computação, a informação e a automação passaram a definir a cadeia de produção,
na qual a tarefa de programação era essencial. E a quarta revolução industrial recorre ao conhecimento difuso das
grandes bases de dados, que muitos alimentam e alguns usam, para estabelecer algoritmos autoalimentados e auto
programáveis (inteligência artificial, IA) que regulam, adaptam e configuram os processos produtivos. Provavelmente,
a quinta revolução industrial não estará, assim, tão longe e centrar-se-á, previsivelmente, não na Indústria 5.0, mas
na Sociedade 5.0.”

pode entender-se que estamos a viver, plenamente, a fase 4.0, mas que a 5.0 deverá estar, já, a
ser preparada por todos (ver Figura 1).

Figura 1 – A “Revolução Industrial” (adaptado de Oliveira 2019c)

Portanto, o conceito de segurança, entendido de uma forma integrada, isto é, global, sistémica,
dinâmica e multidisciplinar, acompanha, necessariamente, esta evolução. Porque o seu objetivo
se mantém inalterado.
Mas, porque os seus objetos variam, as suas metodologias têm de ser adaptadas e ajustadas às
novas exigências.

4. Conclusão
Numa abordagem sistémica, as causas de um evento têm origem em diversos subsistemas, assim
como os efeitos da ocorrência desse evento se vão fazer sentir em diferentes subsistemas.
A questão que se põe é esta: quais as origens e quais os destinos prevalentes e como variam, em
cada passo evolutivo, das causas e dos efeitos de um evento potencialmente danoso (definição
conceptual de risco, Oliveira, 2012 e 2014, resumida na Figura 2)?

Figura 2 – Conceito sistémico de risco

Ora, na passagem da fase 4.0 para a fase 5.0, é previsível, analisando as tendências da evolução
dos paradigmas técnico-científicos e sociais, uma deslocação das principais origens das causas e
dos destinos mais marcantes dos efeitos dos subsistemas “ambiente de trabalho” e “organização”
para os subsistemas “comunidade” e “envolvente”.
Isto é, se “hoje” as causas mais relevantes das situações de risco encontradas têm a sua origem
nos subsistemas mais próximos do subsistema Homem/Máquina, é expectável que, “amanhã” a
origem dessas causas se desloque para os subsistemas mais afastados do referido subsistema
central.
O mesmo se poderá dizer da localização dos subsistemas onde os principais efeitos se podem vir a
fazer sentir.
Sem pretensões de apresentar um gráfico valorado (não é objetivo deste trabalho nem o atual
estado da arte o permite), a Figura 3 esquematiza esta evolução.

Figura 3 – Evolução expectável da prevalência de origem das causas e de destino dos efeitos

Mas, as situações de risco existem e continuarão a existir, as ocorrências danosas não deixarão de
ter consequências, a perceção do risco e da segurança vai alterar-se, mas não desaparecer. Talvez
antes pelo contrário, se vá tornar mais importante na vida de todos.
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Conceito “deixa de ser” “passa a ser”
relação Homem/Máquina Biunívoco multívoco
gestão do risco Específico multidisciplinar
Risco Compartimentado integrado
Causa Perigo par perigo/condição de trabalho
Corresponsabilidade Relacional sistémico
ambiente de trabalho Espacial funcional
antecedente/consequente relação funcional relação lógica
etc. ̶ ̶
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Figura 6 – Conceito sistémico de risco

Ora, na passagem da fase 4.0 para a fase 5.0, é previsível, analisando as tendências da 

evolução dos paradigmas técnico-científicos e sociais, uma deslocação das principais 

origens das causas e dos destinos mais marcantes dos efeitos dos subsistemas “ambiente 

de trabalho” e “organização” para os subsistemas “comunidade” e “envolvente”.

Isto é, se “hoje” as causas mais relevantes das situações de risco encontradas têm a 

sua origem nos subsistemas mais próximos do subsistema Homem/Máquina, é expec-

tável que, “amanhã” a origem dessas causas se desloque para os subsistemas mais 

afastados do referido subsistema central.

Figura 7 – Evolução expectável da prevalência de origem das causas e de destino dos efeitos

O mesmo se poderá dizer da localização dos subsistemas onde os principais efeitos 

se podem vir a fazer sentir.

Sem pretensões de apresentar um gráfico valorado (não é objetivo deste trabalho nem o atual estado 

da arte o permite), a Figura 7 esquematiza esta evolução.

Mas, as situações de risco existem e continuarão a existir, as ocorrências danosas não 

deixarão de ter consequências, a perceção do risco e da segurança vai alterar-se, mas 

não desaparecer. Talvez antes pelo contrário, se vá tornar mais importante na vida de 

todos.

3 CONCLUSÃO
Numa abordagem sistémica, as causas de um evento têm origem em diversos subsis-

temas, assim como os efeitos da ocorrência desse evento se vão fazer sentir em dife-

rentes subsistemas. A questão que se põe é esta: quais as origens e quais os destinos 

prevalentes e como variam, em cada passo evolutivo, das causas e dos efeitos de um 

evento potencialmente danoso (definição conceptual de risco, Oliveira, 2012 e 2014, 

resumida na Figura 6)?
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A Importância da Consulta 
de Enfermagem na Vigilância 
da Saúde dos Trabalhadores

Resumo
Introdução: A Saúde Ocupacional (SO), por vezes denominada por Saúde e Segurança do Traba-

lho (SST), é definida como uma área de intervenção que considera o local de trabalho um espaço 

onde é possível apurar e prevenir os riscos profissionais a que os trabalhadores estão expostos, 

bem como promover e proteger a sua saúde, garantindo assim o fácil acesso aos serviços de SST.

O grande objetivo da SO é garantir ambientes de trabalho saudáveis. A prática clínica dos Enfer-

meiros do Trabalho baseia-se nos conceitos e princípios da prática de Saúde Pública, focando na 

prevenção, capacitação e manutenção da saúde, bem como o controlo e a eliminação dos riscos 

para a saúde no local de trabalho.

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em junho de 2021. 

Foram consultadas bases de dados e sites credíveis disponíveis on-line tais como, Scielo, EBSCO, 

OMS, ONU, DGS, OE, OIT, etc. Posteriormente, as informações foram analisadas e selecionadas 

de forma a compor a presente revisão.

Resultados: Nesta revisão foram resumidos dados relativamente à importância da consulta de 

enfermagem para a vigilância da saúde do trabalhador. A consulta de enfermagem no contexto 

da saúde ocupacional deve ser vista como um ganho para o trabalhador e para o empregador, 

tendo como objetivos a avaliação do estado de saúde do trabalhador com recurso a ECDs sem-

pre que possível, promoção da saúde e prevenção de doenças profissionais e não profissionais, 

identificação de riscos profissionais a que o trabalhador está exposto em função da sua categoria 

profissional e a sensibilização e educação para a melhoria da saúde do trabalhador, em função das 

suas fragilidades. A consulta de enfermagem deve ser estruturada, de modo a contemplar todas 

as necessidades acima referidas, investindo assim para a evolução não só da enfermagem do tra-

balho, mas também da oferta para as empresas e trabalhadores, que são os grandes beneficiários.

Conclusão: O papel do Enfermeiro do Trabalho reveste-se de ampla necessidade para a pes-

soa-trabalhadora, bem como para o empregador, devendo ajudar a esclarecer que a saúde do 

trabalhador e sua manutenção, para o próprio e para o respetivo empregador, é um recurso. Atra-

vés da consulta de enfermagem é possível identificar sinais e sintomas que podem indicar várias 

patologias precocemente, trabalhando o enfermeiro do trabalho em conjunto com o enfermeiro de 

cuidados de saúde primários, numa área de intervenção diferente, mas com o mesmo propósito.

Mónica Monteiro
monica.figmonteiro@gmail.com

Elisabete Guimarães
Ana Esteves
Alcina Silva
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RESUMO_010

Por um Novo Paradigma para os Fogos 
de Interface Urbano-Florestal

Resumo
Portugal tem um quadro legal que trata dos incêndios rurais (DL n.º 124/2006) e outro que 

aborda os incêndios em edifícios (DL nº 220/2008 e Portaria nº 1532/2008). São diplomas que 

tratam os incêndios rurais em edifícios como fenómenos independentes. A legislação relativa 

aos incêndios rurais, no que concerne à proteção dos edifícios, baseia-se essencialmente nas 

faixas de gestão de combustível. Por seu lado, a regulamentação dos edifícios, não tem quaisquer 

disposições específicas relativamente a edifícios implantados em meios rurais.

Vários estudos recentes demonstram que as faixas de gestão de combustível têm pouca ou 

nenhuma eficácia. De facto, contatou-se nos incêndios em Portugal de 2017 e de Monchique em 

2018, houve muitas construções destruídas que tinham a faixa de gestão de combustível em seu 

redor, e houve muitas construções sem faixa de gestão de combustível que saíram incólumes. 

Por outro lado, vários estudos têm demonstrado que as faixas de gestão de combustível têm 

alguns efeitos contraproducentes. Um afastamento demasiado grande entre copas possibilita 

maiores velocidade do vento ao nível das copas, projetando a maior distância fagulhas, favore-

cendo de igual modo a oxigenação do fogo, dando origem a um pico de taxa de libertação de 

calor mais elevado. Acresce que um maior afastamento das copas, ao deixarem passar mais luz 

para o solo, propicia um aumento da camada arbustiva e subarbustiva (aumentando a massa 

combustível) durante o Verão torna essa vegetação muito mais seca, facilitando a propagação 

dos fogos florestais.

Importa assim definir para Portugal um novo paradigma para a gestão dos fogos de interface 

florestal-urbano, que esteja focado nas questões específicas de interface, abandonando uma 

visão sectorial que trata como fenómenos independentes os incêndios rurais e os incêndios 

em edifícios. Esse novo paradigma deve estar assente numa avaliação científica dos incên-

dios ocorridos, que demonstram a ineficácia das faixas de gestão de combustível no interface 

urbano-florestal. Deverá analisar-se os fatores de sucesso e insucesso, transpondo-os para 

orientações técnicas ou eventualmente para documentos normativos. Deverá haver um grande 

foco nas construções em si, nas suas vertentes construtivas e espaciais e na sua relação com a 

envolvente. Na medida do possível, a par de regras prescritivas, deverá haver lugar para uma 

abordagem para o desempenho, que permita uma análise casuística e adaptável.

Paulo Ramos
paulo.ramos@etu.pt

Vilarim Reis
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RESUMO_011

A Importância da Prática de Ginástica 
Laboral na Prevenção de Lesões 

Musculoesqueléticas Relacionadas 
com o Trabalho

Resumo
Introdução: As Lesões Musculoesqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT) são síndromes 

de dor crónica do sistema locomotor, que ocorrem no exercício de uma dada atividade profissional

1. O desenvolvimento de um quadro evolutivo cada vez mais “mecanicista” do trabalho tem 

culminado no incremento da exposição a fatores de risco que não respeitam o “limite” fisiológico 

do corpo. As LMERT constituem um importante problema de saúde dos trabalhadores

2. A Ginástica Laboral (GL) compreende um conjunto de atividades físicas que atuam de forma 

preventiva e terapêutica nos casos de distúrbios osteomusculares relacionado ao trabalho

3. A implementação de um plano de GL passa pela existência de um conjunto de procedimentos 

integradores que reduzam a probabilidade do trabalho e das condições de trabalho provocarem 

efeitos adversos no trabalhador

4. A Saúde Ocupacional (SO) vem dar resposta às necessidades identificadas nos locais de 

trabalho, focando-se na prevenção dos riscos profissionais, na promoção da saúde e capacitação 

dos trabalhadores

5. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em maio de 2021. 

Resultou de uma pesquisa em bases de dados, tais como: SciELO; MedLine; PubMed, bem como 

em livros e revistas publicadas na área da Saúde Ocupacional. Alicerça-se também em orientações; 

programas e planos de ação emanados pela DGS. Foram analisadas e selecionadas as informações 

que sustentam e fundamentam esta revisão. Resultados: A GL promove a diminuição do afasta-

mento médico, redução de acidentes de trabalhado6, atenua as doenças ocupacionais e minimiza 

a rotatividade dos trabalhadores3. A implementação de programas de GL tem-se revelado eficaz. 

Todavia, todo o processo deverá alicerçar-se num conjunto de perspetivas: fatores de risco da 

atividade, aspetos organizacionais e psicossociais e os próprios trabalhadores4. As vantagens 

não surgem diretamente em ganhos económicos ou aumento de produtividade, mas na melhoria 

da disposição para o trabalho, satisfação, relacionamento interpessoal e cultivo de bons hábitos 

para a qualidade de vida dos trabalhadores3. Conclusão: A GL reconhece no tempo e espaço 

laboral aqueles que potenciam verdadeiramente a saúde e qualidade de vida do trabalhador3, 

pois além de desempenhar uma visível melhoria na saúde física, contribui para a saúde mental 

dos trabalhadores, promove o social e diminui o stress causado pelo trabalho, além dos inúmeros 

benefícios que traz para as organizações

Ana Margarida da Silva
margarida.be27@hotmail.com
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RESUMO_012

Plano de Primeiros Socorros 
na Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa

Área D:  SEGURANÇA E SAÚDE  
NO TRABALHO

Resumo
A eficiência dos primeiros socorros no local de trabalho depende da existência de 

uma equipa com dimensão, formação e meios materiais adequados para a prestação do 

atendimento de emergência. Depende também da rapidez da chegada junto da vítima 

dos elementos da equipa e dos meios externos de socorro. E depende, acima de tudo, 

da definição de procedimentos que tornem as respostas em emergência organizadas, 

rápidas e eficazes, em que os intervenientes estão bem definidos e cada um sabe o 

que deve fazer, quando, como e porquê.

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Ciências) alberga cerca de 5400 

alunos e 750 trabalhadores em 11 edifícios e mais de 75 mil metros quadrados de área 

construída. A primeira versão do plano específico de primeiros socorros em Ciências 

foi implementada em julho de 2013, tendo sido revista em 2014, na sequência da imple-

mentação do programa de desfibrilhação automática externa (DAE). Em 2019, proce-

deu-se à terceira revisão do plano, que manteve por objetivo definir os procedimentos 

que asseguram o atendimento de emergência que, em situação de lesão ou doença 

súbita, evitam ou minimizam o agravamento do estado de saúde da vítima e asseguram 

as suas funções vitais até à chegada do atendimento especializado de emergência. 

Neste trabalho fez-se a análise do tipo de ocorrências e das dificuldades verificadas 

entre 2013 e 2019, em 267 intervenções. Os incidentes em contexto profissional corres-

pondem a menos de 14% do total, sendo que um pouco mais de metade dos mesmos 

são devidos a incidentes em laboratório. Por outro lado, mais de 25% das intervenções 

estão relacionadas com diferentes formas de ansiedade, com especial incidência em 

alunos em época de exames. Cerca de 75% do total das intervenções estão relacio-

nadas com queda, ferimento, trauma, tonturas, sensação de desmaio e indisposição. 

A situação mais crítica ocorreu em 27 de maio de 2019, quando um aluno de 18 anos 

entrou em paragem cardiorrespiratória.

A análise do tipo de ocorrências e das dificuldades verificadas ao longo de seis anos 

e 267 intervenções, bem como a disciplina das verificações e reuniões periódicas, têm 

permitido corrigir e melhorar continuamente o plano de primeiros socorros em Ciên-

cias.O trabalho correspondente a este resumo constitui um pré-artigo, de opinião, que 

está em condições de ser proposto para comunicação oral.

Júlia Alves
jmaalves@ciencias.ulisboa.pt

Jorge Maia Alves
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A prestação do atendimento de emergência no local de trabalho assenta em programas de formação com
conteúdos programáticos bem definidos e acreditados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM),
pelo que não é de esperar grande variabilidade entre instituições, salvo eventuais particularidades
resultantes da avaliação de riscos profissionais da entidade empregadora.
Contudo, para além da aplicação das técnicas de primeiros socorros à vítima, a eficiência da prestação do
socorro depende da rapidez da chegada junto da vítima dos elementos da equipa e dos meios externos de
socorro. Neste aspeto é de realçar a enorme variabilidade entre instituições, visto que este tipo de
procedimentos depende de fatores específicos de cada instituição, nomeadamente, a dimensão e
organização de campus e edifícios, os critérios de acessibilidade dos meios de socorro, a estrutura dos
serviços de segurança, a existência ou não de números internos de emergência, etc.

Estrutura do plano específico de primeiros socorros em Ciências ULisboa
- Identificação dos elementos da equipa/operacionais de desfibrilhação automática externa (DAE) e outros

intervenientes no plano.
- Descrição dos procedimentos de atuação dos intervenientes (elementos da equipa, posto de segurança,

vigilantes e comunidade de Ciências).
- Descrição da localização e conteúdo dos meios materiais: malas de primeiros socorros e conjuntos de DAE.
- Definição das fichas de registo: ficha de avaliação da vítima, verificações periódicas dos meios materiais,

reuniões periódicas da equipa e relatórios de ocorrência.
- Apresentação do plano de formação da equipa e de divulgação interna do plano, bem como de ações de

sensibilização em saúde e socorrismo para toda a comunidade de Ciências ULisboa.

Ativação do plano e prestação do atendimento de emergência
Os elementos da equipa possuem formação certificada em técnicas básicas de emergência e são operacionais
de DAE. Têm nos seus postos de trabalho um colete de identificação, que vestem quando são chamados para
uma ocorrência. No colete, têm luvas de socorrista, máscara FFP2, óculos de proteção e máscara de suporte
básico de vida (SBV).
A ativação do plano prevê:
- Deteção da vítima e contacto com o posto de segurança através do número interno de emergência.
- Comunicação de emergência via rádio.
- Contacto com elementos da equipa de primeiros socorros através do posto de segurança. O primeiro

contacto é feito com o elemento da equipa que se encontra mais próximo da vítima. O segundo contacto é
feito com o elemento que se encontra mais próximo da mala que mais rapidamente pode ser transportada
para o local da ocorrência.

- Prestação do atendimento de emergência, com preenchimento da ficha de avaliação da vítima.

Encaminhamento dos meios externos de socorro
- Em caso de contacto com 112 e ativação de meios externos de socorro, o vigilante móvel é informado para

organizar o respetivo encaminhamento, mantendo comunicação via rádio com o posto de segurança e
delegado de segurança.

- Os tripulantes de ambulância são encaminhados até junto da vítima.
- A equipa entrega a ficha de avaliação e presta os esclarecimentos e apoio necessários à equipa

especializada de socorro externo.
- A viatura é encaminhada até à saída das instalações de Ciências ULisboa.

Melhoria contínua do plano
- É elaborado um relatório sumário de cada ocorrência.
- São efetuadas verificações periódicas às malas de primeiros socorros e conjuntos de DAE, com registo das

verificações.
- São realizadas reuniões semestrais da equipa, abordando temas como protocolos de atuação, avaliação da

prestação da equipa ou propostas de melhoria a implementar em novas versões do plano.
- São realizados regularmente simulacros em Ciências ULisboa, cujos cenários preveem sempre o socorro a

vítimas de acidente ou doença súbita.
- É mantida atualizada a formação certificada dos elementos da equipa em técnicas básicas de emergência e

suporte básico de vida com DAE.

Intervenções da equipa
Desde 3/9/2013 (data da primeira ocorrência) até 20/12/2019 (última ocorrência em 2019), para
além de 16 intervenções em simulacros e exercícios de segurança, houve 267 intervenções da equipa
de primeiros socorros em contexto real. O número de intervenções por ano tem vindo a aumentar,
provavelmente mais pela maior tomada de consciência da comunidade de Ciências para a existência
do plano do que propriamente pelo aumento do número de ocorrências de ano para ano. Quanto à
distribuição do número de intervenções ao longo do ano, não há uma variação significativa de mês
para mês.

Plano de primeiros socorros
na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa) é uma instituição de ensino público universitário. No campus do Campo Grande
alberga cerca de 5400 alunos e 750 trabalhadores em 11 edifícios e mais de 75 mil metros quadrados de área construída.
O plano específico de primeiros socorros em Ciências ULisboa define os procedimentos que asseguram o atendimento de emergência que, em
situação de lesão ou doença súbita, evitam ou minimizam o agravamento do estado de saúde da vítima e asseguram as suas funções vitais até à
chegada do atendimento especializado de emergência.
A análise do tipo de ocorrências e das dificuldades verificadas ao longo de mais de seis anos e 267 intervenções, entre 2013 e 2019, bem como a
rotina das verificações e reuniões periódicas, têm permitido corrigir e melhorar continuamente o plano de primeiros socorros em Ciências ULisboa.

A eficiência dos primeiros socorros no local de trabalho depende da existência de uma equipa com dimensão, formação e meios materiais adequados para a prestação do atendimento 
de emergência. Depende também da rapidez da chegada junto da vítima dos elementos da equipa e dos meios externos de socorro. E depende, acima de tudo, da definição de 
procedimentos que tornem as respostas em emergência organizadas, rápidas e eficazes, em que os intervenientes estão bem definidos e cada um sabe o que deve fazer, quando, como e 
porquê.
Assim, um plano de primeiros socorros no local de trabalho dá resposta a um conjunto de questões que são idênticas em qualquer instituição. Contudo, as respostas que são dadas a 
cada uma dessas questões dependem da organização interna e diferem de instituição para instituição.
Em termos gerais, as dificuldades com maior impacto no socorro à vítima são relacionadas com a gestão das comunicações de emergência e o encaminhamento dos meios de socorro. 
São estas mesmas dificuldades que se veem frequentemente referidas quer nos acidentes de menor gravidade quer nas grandes tragédias mais mediáticas.
Desde julho de 2013 que Ciências ULisboa está dotada de um plano específico de primeiros socorros, com procedimentos bem definidos. A análise do tipo de ocorrências e das 
dificuldades verificadas ao longo de seis anos e 267 intervenções, bem como a disciplina das verificações e reuniões periódicas, têm permitido corrigir e melhorar continuamente o 
plano, atualmente na sua terceira versão.
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A todos os elementos da equipa de primeiros socorros/operacionais de DAE da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
que, para além da exigência das suas tarefas habituais, abraçam de forma voluntária este dever cívico com louvável empenho.
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Incidentes em laboratório

Incidentes noutro contexto profissional

Relacionadas com diferentes formas de ansiedade

Com contacto com 112

Com transporte da vítima em ambulância

Com deslocação da vítima ao Hospital, por meios
próprios

Dados relativos às 267 intervenções da equipa entre 2013 e 
2019
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Desconhecimento do plano por parte da vítima e/ou
acompanhantes

Demora no contacto com elementos da equipa
(devido à hora da ocorrência)

Desconhecimento da localização exata da vítima

Informação transmitida pelo posto de segurança
incorreta ou insuficiente

INEM com indicação de morada errada

Principais dificuldades identificadas nas 267 intervenções 
da equipa entre 2013 e 2019
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Crise convulsiva

Desmaio

Dor de cabeça, tonturas ou sensação de desmaio

Dor no peito, palpitações ou dificuldade respiratória

Lesão provocada por agentes químicos

Mal-estar, indisposição, náuseas ou dor abdominal

Paragem cardiorrespiratória

Queda, ferimento ou trauma

Queimadura térmica

Reação alérgica

Sinais e/ou sintomas apresentados pela vítima  nas 267 
intervenções da equipa entre 2013 e 2019 
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RESUMO_013

Ciclo-Patrulhamento como Recurso 
à Proximidade Policial e Segurança 

Urbana: (Des)Continuidade da Brigada 
Bicicleta em Angola

Resumo

Este trabalho analisa a aplicação de bicicletas no patrulhamento com a finalidade de 

compreender as diligências táctico-operacionais do ciclo-patrulhamento desenvolvido 

pela Brigada Bicicleta de Angola. Na primeira década do século XX, generalizou-se o uso 

de bicicletas no serviço policial, embora com maior realce aos países anglo-saxónicos, um 

pouco por todo mundo, as polícias começaram a utilizar bicicletas na atividade de patrulha. 

Estes esquadrões, unidades ou brigadas evidenciam a presença policial, relações públicas na 

abordagem policial e controlo do tráfego rodoviário criando condições objetivas de garantia 

da ordem pública e prevenção de atividades criminosas na via pública. A criação em 2016 

da Brigada Bicicleta pela Polícia angolana no âmbito do Policiamento de Proximidade e do 

Projeto Praia Segura, concretizou iniciativas dirigidas à necessidade de prestar um serviço 

policial mais profissional nas zonas adjacentes as praias. Porém, a implementação desta 

brigada é um processo complexo e não linear que deve responder as dificuldades atreladas 

a processos organizacionais na realização das ações operacionais com esse recurso de 

patrulhamento. Metodologicamente caracteriza-se como um estudo de natureza explora-

tória, cuja abordagem adoptou o cariz qualitativo. Para recolha dos dados, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas. Participaram, do estudo, cinco operacionais da Brigada Bici-

cleta integrada na 1ª Esquadra Policial de Luanda. Os resultados mostraram que a Brigada 

combina a proximidade policial e a interação policial com público, representando estratégias 

na melhoria do contato e abordagem policial. O estudo constatou desafios no processo de 

execução das ações da Brigada em suas dimensões organizacionais e no treinamento do 

pessoal destacado nas ciclo-patrulhas. Concluiu-se pelas evidências progressistas, que o 

ciclo-patrulhamento aumenta a acessibilidade e mobilidade dos operacionais em espaços 

urbanos. A Brigada Bicicleta formaliza em Angola um sistema coletivo de segurança que 

assegura a proteção de comerciantes, turistas, banhistas, pedestres, vendedores ambulantes 

e cidadãos residentes nas comunidades adjacentes às praias.dos trabalhadores, promove o 

social e diminui o stress causado pelo trabalho, além dos inúmeros benefícios que traz para 

as organizações

Milton Ramiro Capita Boma
miltonboma33@gmail.com
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RESUMO_015

Riscos Profissionais na Atividade 
de Bombeiros: Ferramenta 

de Aoio aos COS

Resumo
De entre os vários riscos a que os edifícios estão sujeitos o mais frequente é o risco de incên-

dio. Em Portugal, relativamente à segurança contra este risco, os edifícios possuem legislação 

específica, com a aplicação do Regime Jurídico e do Regulamento Técnico de Segurança Contra 

Incêndio em Edifícios, que obrigam a existência de Projeto de Segurança contra Incêndio em 

Edifícios e a elaboração e implementação de Medidas de Autoproteção (MAP).

No âmbito das intervenções estruturais, os 1.º Comandantes das Operações de Socorro (COS) 

apenas têm à sua disposição as informações facultadas pelo alertante, como a sua identifica-

ção, a localização e a indicação do que está a acontecer. No entanto, existe um conjunto de 

informações sobre esse edifício nos projetos de segurança contra incêndio e nas MAP, mas essa 

documentação configura-se pouco operacional e de consulta morosa e complexa. 

De acordo com os resultados de um inquérito que dirigimos a operacionais que desempenham 

a função de COS em intervenções estruturais, na prática das operações de socorro, o propósito 

de conhecer atempadamente os riscos, quer internos quer externos, e de delineamento de uma 

estratégia de combate mais efetiva, mais rápida e também mais segura para os operacionais 

envolvidos, está comprometido pela limitação da informação disponível.

Perante a apuração da insuficiência da informação de que os COS dispõem, revelou-se de 

extrema importância a existência de um documento com toda a informação compilada e colo-

cada à sua disposição, como ferramenta disponível de apoio à decisão, intuitiva e de fácil e 

rápida consulta.

Ficou evidente a relação entre a necessidade de existência de uma ferramenta de apoio à 

decisão, com a identificação dos perigos e riscos da atividade e mesmo da zona envolvente pode 

melhorar substancialmente o reconhecimento e a tomada de decisão em intervenções estruturais.

Assim, em face da forma consistente e essencial com que os bombeiros valorizam a disponi-

bilização de informação com vista à segurança das missões que lhes são confiadas, é justificada 

a criação de uma ferramenta de suporte de apoio à decisão que sustente todas as intervenções 

estruturais, que se designa Plano de Intervenção Inicial (PII). 

O PII ajuda a minimizar os riscos profissionais destes trabalhadores, pois podem reduzir o seu 

tempo de exposição aos agentes contaminantes, permitindo-lhes também um maior conhe-

cimento dos riscos internos e externos que vai permitir uma maior segurança das operações.

Pedro Miguel Sousa Barahona
pmsbarahona@gmail.com 
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RESUMO_017

Segurança e Saúde no Trabalho: 
Preparar um Sistema Resiliente

Resumo

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tem como principal missão a gestão do 

Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), prestando cuidados de saúde a todas as 

vítimas de acidente ou doença súbita. O INEM conta com 1375 trabalhadores, distribuídos por 

três Delegações Regionais (Norte, Centro e Sul) e Serviços Centrais. Face à pandemia, o INEM 

atendeu aos desafios e às necessidades levantadas de forma inovadora, assegurando a máxima 

proteção dos seus trabalhadores e de todos os envolvidos. Estes profissionais têm um papel 

relevante no Instituto, é imprescindível cuidar de quem cuida.

Em 2020 foram formados 1046 trabalhadores no âmbito da Segurança e Saúde de Trabalho 

(SST) e foram divulgados quatro questionários, promovendo o envolvimento dos profissionais. 

O INEM garantiu ainda a disponibilização e atualização de documentação relevante para a SST 

nas plataformas internas do Instituto, bem como incitou os trabalhadores a reportar incidentes 

ou situações perigosas através da plataforma HER+.

No âmbito da COVID-19 foi adotada a modalidade do teletrabalho, tendo 129 profissionais 

a exercer funções a partir de casa. Foi elaborado o Plano de Contingência, e a comunicação 

interna sobre a prevenção da COVID-19 foi intensificada através de ciclos de sessões virtuais. 

Foram realizadas 34 325 colheitas de amostra biológica a trabalhadores e seus familiares. Todos 

os trabalhadores em isolamento, infetados e recuperados tiveram acesso a acompanhamento 

médico e psicossocial diário, via telefónica. Por fim, foram adquiridos vários artigos essenciais 

no combate à pandemia, nomeadamente 1 070 000 máscaras cirúrgicas, 190 00 máscaras FFP2 

e 16 000 litros de solução antisséptica de base alcoólica.

Num ano particularmente exigente, caracterizado por uma constante readaptação do tra-

balho devido à pandemia, o Instituto soube reagir às necessidades levantadas, assumindo um 

papel fundamental no combate à COVID-19. Mesmo na linha da frente, empenhando grande 

parte dos seus esforços no combate à pandemia, o INEM obteve a certificação em Segurança 

e Saúde no Trabalho em 2020, refletindo o esforço e o compromisso em mitigar e reduzir os 

riscos de acidente e de doenças profissionais. A conquista deste objetivo, atingido num período 

excecionalmente conturbado, demonstra a resiliência da instituição e a vontade de ser mais e 

melhor no futuro, revelando a visão estratégica do Instituto, focada na melhoria dos serviços e 

colocando a cultura de segurança em lugar de destaque.

Susana Gonçalves
qualidade@inem.pt
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RESUMO_018

Promoção da Literacia 
em Segurança no Trabalho

Resumo
Na União Europeia a preocupação com o elevado número de mortes e de problemas de saúde 

que derivam do trabalho tem conduzido à produção de vasta legislação para reforço das medi-

das de segurança e saúde dos trabalhadores. Estas diretivas europeias são aplicadas através de 

legislação nacional dos Estados-Membros.

As instituições são responsáveis pela segurança e saúde dos trabalhadores, e compete-lhes 

formar, informar e consultar os trabalhadores no domínio da Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

A aplicação da informação e formação nos trabalhadores em matéria de SST é um dos aspe-

tos que mostra o desfasamento entre o que a legislação prevê e o que se verifica na prática. 

A escassez de evidências científicas sobre a eficácia de formação preventiva em SST, o reco-

nhecimento da importância que a informação e formação dos trabalhadores tem na gestão da 

prevenção, vem intensificando o interesse pelas metodologias adotadas para a informação e 

pelos fatores determinantes da eficácia da formação neste domínio. Eficácia essa, que se prende 

com a concretização dos objetivos da formação, enquanto promoção de transformações nos 

trabalhadores, assentes no desenvolvimento de competências, que se repercutam nas suas 

ações e comportamentos de forma a realizar o seu trabalho de forma segura.

Considerando que a informação e formação em SST deve envolver a apresentação dos riscos 

existentes no local de trabalho e medidas de ação adequadas e proporcionar formação no posto 

de trabalho, fica evidente que os conteúdos informativos incluem uma componente específica, 

vocacionada para as particularidades de cada atividade profissional e uma componente geral 

comum a uma diversidade de atividades profissionais. Sobre a componente geral, seria recomen-

dável que se proporcionasse aos trabalhadores oportunidade de adquirir competências próprias 

de literacia em SST, dotando-os da capacidade de obter, processar e utilizar as informações de 

SST necessárias para tomar decisões adequadas em relação à SST ou no dia a dia.

Neste trabalho focamos uma atividade, no âmbito do projeto “Literacia em SST” do Centro 

de Boas Práticas de Segurança no Trabalho do Instituto Politécnico de Beja, visando a infor-

mação dirigida aos trabalhadores e alunos nesta matéria e o reforço da literacia em SST, em 

que 8 alunos do curso de Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho elaboraram cartazes 

informativos sobre avaliação e gestão de riscos profissionais, assédio moral, segurança contra 

incêndio e ergonomia.

Ana Dias
ana.dias@ipbeja.pt
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PROJECT BASED LEARNING :
Pela relevância que o projeto “LITERACIA EM SST” tem para os
alunos do Mestrado em SST, foi-lhe proposto, no âmbito da UC
de Projeto 1 a realização de cartazes informativos relacionados
com as temáticas estudadas.
Nesta prática pedagógica adotou-se a metodologia do Project
Based Learning (PBL), que é uma metodologia ativa que utiliza
atividades em grupo focadas em captar a atenção dos alunos
através de problemas do mundo real. A metodologia PBL tem
como princípio a entrega de um produto final, conjuntamente
com a apresentação do projeto. No caso deste estudo, o produto
final foi a elaboração dos cartazes informativos.

Promoção da Literacia em Segurança  Saúde no Trabalho

INTRODUÇÃO
Enquanto população ativa é esperado que todos os cidadãos tenham conhecimento dos riscos profissionais existentes nos seus locais de trabalho. A legislação de segurança no
trabalho obriga a que as entidades empregadoras informem, formem e consultem os seus trabalhadores sobre riscos profissionais. No entanto continua a existir muita resistência em
adotar os procedimentos e obrigações no âmbito da segurança e saúde no trabalho (SST), o que se reflete nos números dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais e nos
custos que se têm com estes. Os acidentes e doenças relacionados com o trabalho custam à União Europeia, pelo menos, 476 mil milhões de euros por ano. Existe por isso uma
necessidade premente de melhorar as condições de segurança e saúde no trabalho (Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho, 2017).
Neste trabalho focamos uma atividade, no âmbito do projeto “Literacia em SST” do Centro de Boas Práticas de Segurança no Trabalho do Instituto Politécnico de Beja, visando a
informação dirigida aos trabalhadores e alunos nesta matéria e o reforço da literacia em SST, em que 7 alunos do curso de Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho elaboraram
cartazes informativos sobre avaliação e gestão de riscos profissionais, assédio moral, segurança contra incêndio e ergonomia.

O PROJETO “LITERACIA EM SST” do Centro de Boas Práticas de Segurança no Trabalho do Instituto Politécnico de Beja
• O Centro de Boas Práticas de Segurança no Trabalho (CBPST) do IPBeja desenvolve a sua atividade no âmbito da investigação, da

aplicação e promoção das condições de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), a nível interno, da comunidade local, a nível nacional e
internacional.

• No âmbito dos objetivos a que se propôs aquando da sua criação, o CBPST está a desenvolver um projeto designado “Literacia em SST”
para promoção das condições de SST aos trabalhadores do IPBeja (funcionários docentes e não docentes) e aos futuros trabalhadores,
que são os alunos dos vários níveis de ensino formados na nossa instituição, CTeSPs, Licenciaturas, Pós-Graduações e Mestrados.

• Estabelecendo como ponto de partida a avaliação da cultura de segurança dos funcionários e alunos do IPBeja, feita através de um
questionário, o projeto “Literacia em SST” incluirá atividades diversas visando a promoção da cultura de segurança e da literacia em
SST. Entre essas atividades consta o desenvolvimento e afixação de cartazes informativos, abordando temáticas relevantes da literacia
em SST, a publicação de uma Newsletter de periodicidade quadrimestral e a organização bianual de um congresso. O impacto das
atividades será avaliado ao fim de 3 anos, por forma a dar seguimento ao projeto e traçar novas estratégias para melhorar a cultura de
segurança no IPBeja.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Resumo

018

Ana Dias1, Carla Santos2, Rui Isidoro3, Luís Serra4

1 Instituto Politécnico de Beja  e Centro de Boas Práticas de Segurança no Trabalho (CBPST) do IPBeja ana.dias@ipbeja.pt
2 Instituto Politécnico de Beja e Centro de Matemática e Aplicações (CMA) da Universidade Nova de Lisboa carla.santos@ipbeja.pt

3 Instituto Politécnico de Beja  e Centro de Boas Práticas de Segurança no Trabalho (CBPST) do IPBeja rui.isidoro@ipbeja.pt
4 Mestrando em Segurança e Higiene no Trabalho pelo IPBeja e Centro de Boas Práticas de Segurança no Trabalho (CBPST) IPBeja 3911@stu.ipbeja.pt

CONCEITO DE LITERACIA EM SST:

A Literacia em SST pode ser
descrita como: "o grau em que os
indivíduos têm a capacidade de
obter, processar e utilizar as
informações de SST necessárias
para tomar decisões adequadas em
relação à segurança e saúde no
trabalho ou no dia a dia”
(oshliteracy.org, 2021).

ENQUADRAMENTO:
Os dados disponíveis a nível mundial mostram que baixos níveis de educação, lacunas na formação e comunicação deficiente são fatores chave numa parcela significativa de todos
os incidentes de SST registados globalmente (https://oshliteracy.org/).

REFERÊNCIAS
Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho. Comparação internacional do custo dos acidentes e doenças relacionadas com o trabalho. Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho, p. 1–10, 2017. 
Autoridade para as Condições do Trabalho. A Autoridade para as Condições do Trabalho e os Inquéritos de Acidente de Trabalho e Doença Profissional. Autoridade para as Condições do Trabalho, p. 1–19, 2015. 
Chagas, D. Os custos dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, 2015. Disponível em: <http://blog.safemed.pt/download/Dina-Chagas-Os-custos-dos-acidentes-de-trabalho-e-doencas-profissionais.pdf>
Li X, Li Q, Long Y, Li Z, Liu R, Zhu Y. Research on evaluation of safety literacy based on social network analysis. Proc Safety Prog. 2019;e12059. https://doi. org/10.1002/prs.12059
OSH Literacy. Welcome to OSH. Consultado em 6 de novembro. 2021. Disponível em: https://oshliteracy.org/?page_id=1413

O reforço dos conhecimentos no âmbito da SST permite que os indivíduos estejam alerta para os riscos profissionais. Dotar os indivíduos das competências próprias da Literacia em
SST, permitirá uma redução significativa dos números dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, uma diminuição dos custos com estas situações e a melhoria da produtividade
e da competitividade das empresas através da diminuição do absentismo laboral.
O Projeto Literacia em SST tem como objetivo principal melhorar o conhecimento sobre SST na comunidade do IPBeja, de forma a melhorar a cultura de segurança internamente, e a
longo prazo contribuir para a implementação de projetos similares, na comunidade envolvente, visando o objetivo maior de reduzir os números dos acidentes de trabalho e de
doenças profissionais, de forma a diminuir o absentismo laboral e reduzir os custos com estes, que são demasiado elevados.

TEMAS DOS CARTAZES INFORMATIVOS:

• Utilização em Segurança de Equipamentos
dotados de visor;

• Importância da Literacia em Segurança e Saúde
Ocupacional;

• Literacia em Segurança contra Incêndio em
Edifícios: Contributos para o Cidadão Comum;

• OiRA – Instrumento Interativo de Avaliação de
Risco;

• Riscos Psicossociais: Assédio Moral no Trabalho.

A SST utiliza um sistema complexo de formas, cores, símbolos, pictogramas, sons e terminologia para nos manter seguros.
Esse sistema de comunicação precisa ser reconhecido e ensinado para que cumpra a sua função. É, portanto, fundamental
dotar os cidadãos com as competências necessárias para identificar, compreender e cumprir as informações de segurança
e saúde antes que com elas se deparem, seja na sua atividade profissional seja no quotidiano, ou seja, é crucial que todos
os cidadãos possuam competências associadas à literacia em SST, pois esta é, na sociedade moderna, uma importante
vertente do leque de literacias necessárias a uma cidadania plena (https://oshliteracy.org/).

Sendo relativamente recentes, os projetos de promoção da literacia em SST, começam já a ter alguma visibilidade a nível internacional.
Exemplo disso é o projeto promovido pela ONG "OSH Literacy“.
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RESUMO_019

Medidas de Autoproteção: 
Quando a Segurança Começa em Casa

Resumo
O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) é responsável por coordenar o funcio-

namento, no território de Portugal Continental, do Sistema Integrado de Emergência Médica 

(SIEM). Para isso, o INEM conta com 1375 trabalhadores distribuídos por três Delegações 

Regionais (Norte, Centro e Sul) - através de bases de meios difundidas por todo o país - e 

Serviços Centrais, localizados em Faro, Lisboa, Coimbra e Porto.

Em 2020 foram elaboradas, submetidas e aprovadas pela Autoridade Nacional de Emergên-

cia e Proteção Civil (ANEPC), as Medidas de Autoproteção (MAP) de cinco edifícios do INEM 

distribuídos a nível nacional: Lisboa (dois edifícios), Porto, Coimbra e Faro. Embora todos os 

edifícios do INEM com MAP aprovadas sejam da 2ª Categoria de Risco ou inferior, o Instituto, 

por sua iniciativa, determinou que as Organizações de Segurança dos seus estabelecimentos 

devem obedecer ao mínimo de uma 3ª Categoria de Risco. Foram nomeados novos elementos 

para a Equipa de Delegados de Segurança das Medidas de Autoproteção. Dada a dispersão 

geográfica dos edifícios, foi designado um Delegado Nacional de Segurança e cinco Delega-

dos Regionais de Segurança, um por cada instalação, de acordo com as MAP aprovadas pela 

ANEPC. Foram também nomeados os respetivos substitutos no caso de ausência de algum 

dos elementos. Todos os membros da equipa receberam formação, com a duração de 16 horas, 

adequada para o desempenho destas funções. A formação permitiu aos Delegados de Segu-

rança conhecer quais as medidas implementadas e os planos de atuação em vigor no INEM.

Ainda em 2020, todos os edifícios com Medidas de Autoproteção foram alvo de levantamen-

tos de riscos, a fim de identificar situações menos favoráveis e atuar sobre elas, na perspetiva 

de melhoria ou resolução. Por fim, o Gabinete de Qualidade do INEM promoveu um webinar, 

onde foi apresentada aos trabalhadores a Equipa de Delegados de Segurança, bem como 

em que consistem as MAP e quais os benefícios de ter, alocado a cada edifício, um Plano de 

Segurança e Delegado responsável em caso de emergência.

Futuramente, o INEM perspetiva alargar as Medidas de Autoproteção a outros edifícios, 

dando destaque às bases Logística de Vila Nova de Gaia e de Lisboa. As nossas equipas de 

emergência médica baseiam-se em algoritmos de atuação que priorizam as condições de 

segurança. É fundamental difundir esta máxima aos restantes profissionais, sustentando o 

nosso comportamento numa cultura de prevenção e segurança nas instalações do Instituto.

Hugo Onofre
hugo.onofre@inem.pt
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Medidas de Autoproteção
Quando a Segurança começa em casa

Introdução
Considerando a segurança dos trabalhadores como principal prioridade, foram planeadas e desenvolvidas as medidas de autoproteção de acordo com a
avaliação realizada aos edifícios e necessidades identificadas.
Para isso, foi nomeada uma equipa de segurança constituída por um Delegado Nacional de Segurança e cinco Delegados Regionais de Segurança, com um
substituto por função.

Metodologia

Resumo
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Resultados

Objetivo
Identificar, analisar e desenvolver as medidas de autoproteção (MAP) para os edifícios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), dando
cumprimento aos requisitos legais em vigor, garantindo a segurança dos trabalhadores.

Instrumento
• Medidas de Autoproteção;
• Planos de Segurança Internos INEM;
• Listas de Verificação.

Dados
• 6 Edifícios – 1 no Porto, 1 em 

Coimbra, 2 em Lisboa, 2 em Faro;
• 51 Riscos Identificados;
• 4 Auditorias de Acompanhamento;
• 3 Simulacros por Edifício;
• 1046 Trabalhadores Formados.

Estudo
• Quantitativo;
• Descritivo.

Profissionais Envolvidos
• Médicos;
• Enfermeiros;
• Técnicos Emergência Pré-Hospitalar;
• Técnicos Superiores;
• Assistentes Técnicos;
• Equipa de Vigilantes;
• Equipa de Limpeza.

Os edifícios avaliados datam de construção anterior à entrada em vigor da regulamentação de segurança contra incêndios, e por esse motivo priorizou-se o diagnóstico das
condições existentes, evidenciando a densidade da carga de incêndio modificada do edifício, contabilizando meios de combate a incêndio e considerando as vias e saídas de
evacuação, entre outros pontos fundamentais.
Todos os edifícios do INEM com MAP aprovadas são da 2ª Categoria de Risco ou inferior, no entanto, o Instituto por sua iniciativa, determinou que a organização de segurança dos
seus edifícios deveria obedecer aos requisitos mínimos preconizados para a categoria imediatamente superior, ou seja, a 3ª Categoria de Risco.

Medidas Implementadas

Formação

3 Pilares

1. Atos e Conceitos, de modo a identificar as 
potenciais fontes de perigo e o que pode 
provocar uma situação de emergência. Foram 
formados 1046 trabalhadores.

2. Atitudes, Valores e Regras

3. Procedimentos que devem ser executados 
numa situação adversa. Formados 12 
Delegados de Segurança.

Formação de 
Segurança e Saúde no Trabalho

Trabalhadores 
Formados 

75,8% Trabalhadores
não Formados 

24,2%

Riscos Identificados

Durante as visitas para controlo de 
implementação dos planos de segurança, 

foram identificados 51 riscos aos quais 
resultaram 27 ações corretivas. 

Levantamento de Riscos

Riscos 
Mitigados

52,9%

Riscos 
Identificados a Mitigar

47,1%

Conclusões

A segurança contra incêndios em edifícios não depende só da qualidade do projeto ou da sua boa execução. Esta pretende
salvaguardar as condições permanentes dos equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios que garantem, em
caso de emergência, que os ocupantes abandonam o edifício em segurança.
Existem três tipos principais de medidas de autoproteção:
• Procedimentos de prevenção ou planos de prevenção;
• Formação em segurança contra incêndio;
• Simulacros.

É portanto, um constante trabalho de equipa!
A segurança caracteriza-se tanto na educação e consciencialização dos trabalhadores como pelas medidas de autoproteção
num edifício.

O INEM continuará a apostar em medidas que sustentem o comportamento 
numa cultura de prevenção e segurança das instalações e ocupantes.
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RESUMO_020

Perceção Referente ao Risco 
de Exposição à Radiação Ionizante

Resumo

Na realização deste estudo é abordado um posto de trabalho cujas características 

são o de “ir de encontro aos doentes” que por motivos de saúde não podem ser 

transportados do serviço em que estão internados ou intervencionados cirurgica-

mente. Para tal os técnicos utilizam o aparelho móvel de raio x, que sendo facilmente 

transportado devido a um sistema de rodas embutido, com tamanho razoável para 

ser transportado por uma pessoa.

Estes equipamentos não contém todas as características de um equipamento fixo 

alocado num serviço de radiologia, logo não tem a capacidade de realizar todos os 

exames de radiologia convencional, não estando equipado com equipamento coletivo 

de proteção tanto para o técnico, como para os doentes que se encontrem ao lado 

ou para outros profissionais. Será conduzido o estudo sobre esta problemática do 

risco ocupacional à exposição de radiação deste posto de trabalho que pressupõe 

uma presença próxima do técnico.

Para tal, foi escolhido como metodologia para esta investigação o Estudo de Caso, 

baseada na problemática de quantificar a perceção de uma população constituída 

por técnicos de radiologia que efetuam exames transportáveis. Os resultados serão 

obtidos por um questionário que aborda as várias características da população. 

Os técnicos de radiologia objeto deste estudo têm o conhecimento quanto ao risco 

da exposição à radiação,  adquirida  durante a sua formação académica. Reconhe-

cem facilmente a onde estão mais expostos, no seu local de trabalho.
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Perceção referente ao risco de exposição à radiação ionizante

Introdução
Os técnicos de radiologia estão constantemente expostos à radiação em ambientes cujas proteções coletivas não existem (biombos, paredes ou vidros chumbíneos), em salas onde se
realiza a radiologia de intervenção e os exames de radiologia convencional realizada a doentes cuja mobilidade é reduzida e que são realizados com aparelhos móveis.
Nestas situações referidas é essencial o uso de equipamentos individuais (aventais de chumbo, colar cervical de chumbo ou de proteção da tiroide) e as próprias características dos
equipamentos geradores de radiação cuja evolução tecnológica contribua para uma minimização de exposição.

.
Objetivo

Entender a perceção do risco de exposição à radiação nas várias dimensões de análise: conhecimento, gravidade, controlabilidade e comportamento, efetuado nos técnicos que efetuam
serviço neste posto de trabalho.

Desenvolvimento
Foi utilizado um questionário como técnica de recolha de informação, de forma quantitativa.
O questionário é apresentado na forma de questionários online através do Google Forms, e enviado para cada endereço eletrónico do participante, mantendo o anonimato e a
proteção de dados garantida.
A validação do questionário passa por um pré-teste de forma a corrigir possíveis falhas, tanto a nível de escrita como de formulação de perguntas e perceber se existe dificuldades na
interpretação das questões pela parte dos participantes. Para tal, foi requisitada uma autorização à Comissão de Ética da instituição referida, para levantamento, analise e
transcrição de dados recolhidos (autorização em Anexos)
Está dividido em seções que comporta a primeira parte ao âmbito da investigação e confidencialidade das respostas; a segunda parte aos dados pessoais e profissionais do inquirido e
uma terceira parte sobre a sobre uma avaliação que o faz sobre o tema. Deixando no final uma pergunta em aberto de forma ao participante dar o seu contributo pessoal para o
tema em investigação.
Algumas questões do questionário, são de resposta aberta e outras de resposta fechada, onde é utilizada a escala ordinal de Likert para obter escalas.
A escala Likert é uma escala psicométrica das mais conhecidas e utilizada em pesquisa quantitativa, já que pretende registrar o nível de concordância ou discordância com uma
declaração dada.
Para um analise mais especifica, estão criadas perguntas que pertencem a áreas como: conhecimento, gravidade e perceção de forma a originar uma interpretação dos dados mais
direcionada à problemática levantada neste estudo.

Conclusões
Pode concluir-se que os técnicos de radiologia têm o conhecimento quanto ao risco da exposição à radiação, adquirida durante a sua formação académica (seja que grau esta for).
Reconhecem facilmente onde estão, mais expostos no seu local de trabalho.
Quanto à Cultura de Segurança do Trabalho e os meios utilizados para a sua implantação, este conhecimento á apenas adquirido durante o tempo de serviço numa organização de
trabalho e não através de uma informação ou formação académica. No que diz respeito à gravidade do risco aqui estudada, os técnicos conseguem reconhecer os seus efeitos na saúde.
Sabem as medidas preventivas para minimizar os efeitos, através de EPI ou EPC, por Princípios da Proteção Radiológica e através do avanço da tecnologia que reconhecem trazer mais
valias na realização de exames e na proteção ocupacional destes profissionais.
Contudo, estes profissionais consideram se pouco participativos na partilha de informação e na formação ou integrantes numa equipa de Gestão de riscos. Quanto à perceção empírica ou
ainda pouco avaliada na questão métrica da exposição à radiação por estes profissionais, durante a realização de exames nos diferentes postos de trabalho, não sendo possível atribuir
valores reais e significativos para estas situações, apenas cumulativos através do uso do dosímetro, que utilizam. A formação atualizada quanto á proteção radiológica, nesta instituição, é
ainda dada de forma ocasional, visto que é assim percecionada pelos inquiridos.
Existe uma clara diferença na classe” tempo de carreira”, quanto à exposição à radiação nos exames transportáveis, atribuídos talvez á evolução dos equipamentos de radiação que estes
técnicos observaram ou a diferenças organizacionais de trabalho.
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Tempo de 
carreira 

 
Avalia que o técnico de 
radiologia tem funções de 
risco 

 
  

 
Total 

Faixas de classes  Algumas vezes Sim Não 

Entre 10 a 20 
anos 

 
0 

5 0 5 

Entre 5 a 10 anos 0 2 0 2 

Mais de 20 anos 3 6 0 9 

Total  3 13 0 16 

 

 
Posto de trabalho que considera possuir maior 
exposição ao risco da radiação para o profissional  

 Níveis dos efeitos de 
radiação na saúde (1 
a 5) 

 
Total  

1 2 3 4 5 

Apoio no serviço de bloco operatório, UTMI, Rx 
intransportáveis 

0 0 0 1 0 1 

Bloco operatório 0 1 4 4 2 11 

Os postos onde não existam barreira físicas exemplo 
paredes baritadas e biombos 

0 0 0 0 1 1 

Realização de Rx intransportável 0 0 1 0 0 1 

Total  0 1 5 5 3 14 

 

Considera que o técnico de radiologia tem 
uma profissão de risco?

Posto de trabalho onde exerce funções?

Qual o nível de exposição à radiação? Preocupação institucional para atualização 
da formação sobre proteção radiológica?
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Exposição Ocupacional 
a Radiações Ionizantes 

- Otimização de procedimentos para a redução 
de dose a exames de Cardiologia e Gastroenterologia 
com recurso à utilização de Imagem por Fluoroscopia

Resumo
O presente estudo centrou-se na problemática da atitude de como se protegem 

os profissionais que estão expostos a radiações ionizantes, nomeadamente raios X, 

que por motivos de necessidade especiais dos exames médicos, estes não podem 

ser realizados no serviço de radiologia, mas sim em unidades preparadas para 

o efeito. O estudo realizou-se no Hospital José Joaquim Fernandes de Beja, na 

Unidade de Técnicas Minimamente Invasivos onde são realizados exames de Car-

diologia e de Gastroenterologia, em que é necessário a utilização de fluoroscopia. 

Como metodologia do estudo foram aplicados questionários aos trabalhadores que 

habitualmente trabalham nessa unidade. Dos questionários aplicados obtiveram-se 

75% de respostas em que 65% são de técnicos de radiologia e 10% de assistentes 

operacionais.Às respostas aos questionários foi feita uma análise estatística e  do 

resultado dessa análise foram tiradas conclusões. Dessa análise verificou-se haver 

necessidade de otimizar os procedimentos sobre proteção radiológica, de  modo 

a que todos os trabalhadores possam uniformizar os procedimentos, como forma 

de reduzir a exposição ocupacional às radiações ionizantes, tanto   para o próprio 

como para os outros trabalhadores. Também se verificou   haver necessidades de 

formação, treino e sensibilização dos trabalhadores sobre  os riscos associados à 

radiação,  à  proteção radiológica e àsua segurança.”

Os técnicos de radiologia objeto deste estudo têm o conhecimento quanto ao risco 

da exposição à radiação, adquirida durante a sua formação académica. Reconhecem 

facilmente a onde estão mais expostos, no seu local de trabalho.
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RESUMO_022

Risks Associated with Exposure 
to Optical Radiation when using Virtual 

and Augmented Reality Devices 
in the Workplace

Resumo
Virtual and augmented reality devices are increasingly appearing in homes as 

entertainment devices. With advancements in this technology and the accelerating 

development of new solutions, it is likely that this technology will begin to be used 

in some workplaces. However, working with these devices raises questions about 

the safety of their use in workplaces. 

A review of the available information on light sources used in VR and AR device 

displays indicates that LED (white or RGB) or OLED sources are most commonly 

used. According to recent reports, it is known that there is already a technology 

developed for displays for AR glasses illuminated by a laser source - a laser diode. 

Devices of this type have not yet been applied in any commercially used device 

known to the authors, but this situation may change due to growing interest.

It is clear that not all of the hazards studied have exceeded acceptable standards, 

however, due to the nature of the device’s operation (close to a person’s head) it is 

important to study the potential hazards that may be present when using this type 

of device. Taking into account the types of light sources used, the following potential 

optical radiation risks to the health of VR and AR device users can be distinguished:

1) eye risks associated with exposure to optical radiation and in particular:

• photochemical of the retina with radiation from the range of 300-700 nm, so-cal-

led blue light hazards, 

• photochemical hazard of the eye with UV radiation (actinic - from the range of 

200-400 nm and lens of the eye - from the range of 315-400 nm) 

• thermal and photochemical hazards of the retina from laser radiation in the range 

of 400-780 nm.

2 ) Risks related to the influence of blue light on inhibition of melatonin secretion 

and related disorders of the circadian cycle.

The selection of appropriate glasses such that: do not cause danger for the worker, 

but also do not negatively influence his circadian rhythm seems to be a key problem 

to solve.
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RESUMO_023

Riscos Psicossociais na Atividade 
dos Técnicos Superiores de Segurança 

e Saúde no Trabalho

Resumo
De acordo com o perfil profissional que está definido pela Autoridade para as 

Condições do Trabalho (ACT) e pela sua atividade, o Técnico Superior de Segurança 

Saúde no Trabalho (TSST) tem um conjunto alargado de responsabilidades, nomea-

damente organizar, desenvolver, coordenar e controlar as atividades de prevenção e 

proteção contra os riscos profissionais da(s) organização(ões) em que se encontra. 

A monitorização da qualidade e/ou análise da taxa de concretização, dessas ações, 

é feita através de indicadores por vezes pouco tangíveis, sendo desfasados daquilo 

que é a sua real responsabilidade e efetiva autonomia, aliada a uma exigência de 

produtividade pouco realista  .

Tal atividade poderá trazer efeitos negativos a nível físico, social e psicossocial, 

como o stresse relacionado com o trabalho, o esgotamento ou a depressão, que são 

influenciados por alguns exemplos de condições de trabalho : “cargas de trabalho 

excessivas; exigências contraditórias e falta de clareza na definição das funções; 

falta de participação na tomada de decisões que afetam o trabalhador e falta de 

controlo sobre a forma como executa o trabalho; insegurança laboral; falta de apoio 

da parte de chefias e colegas.”

Este artigo, aborda dois estudos realizados em Portugal, onde foram inquiridos em 

2017 e 2018 os TSST, confrontando a amostra usada, âmbito das questões colocadas 

e resultados obtidos. Resultados estes, que à primeira vista, não são concordan-

tes, dado que o primeiro aponta para o facto de que os TSST estarem expostos a 

fatores psicossociais de risco, associados a condições e caraterísticas do trabalho. 

Enquanto que o segundo, que conclui que os TSST estão satisfeitos com as insta-

lações e locais onde trabalham, bem como com a realização das suas tarefas, não 

sendo destacados fatores indutores de pressão.
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Comparativo entre dois estudos sobre os Riscos Psicossociais na 
atividade dos Técnicos de Segurança e Saúde no Trabalho 

Introdução e Objetivo
De acordo com o perfil profissional que está definido pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e pela sua atividade, o Técnico Superior de Segurança Saúde no Trabalho (TSST) tem um conjunto alargado de

responsabilidades, que passam por organizar, desenvolver, coordenar e controlar as atividades de prevenção e proteção contra os riscos profissionais da(s) organização(ões) em que se encontra. Conforme referido no estudo de Inoue
e Vilela (2017), a monitorização da qualidade e/ou análise da taxa de concretização, destas responsabilidades, é feita através de indicadores por vezes pouco tangíveis, sendo desfasados daquilo que é a sua real responsabilidade e
efetiva autonomia, aliada a uma exigência de produtividade pouco realista.

Tal atividade poderá trazer efeitos negativos a nível físico, social e psicossocial, como o stresse relacionado com o trabalho, esgotamento ou depressão, que são influenciados por alguns exemplos de condições de trabalho,
descritos na EU-OSHA (2021): “cargas de trabalho excessivas; exigências contraditórias e falta de clareza na definição das funções; falta de participação na tomada de decisões que afetam o trabalhador e falta de controlo sobre a
forma como executa o trabalho; insegurança laboral; falta de apoio da parte de chefias e colegas.”

O objetivo deste trabalho é confrontar dois estudos realizados em Portugal, onde foram inquiridos em 2017 e 2018 os TSST, comparando a amostra usada, âmbito das questões colocadas e resultados obtidos. Resultados estes, que
à primeira vista, não são concordantes, dado que o primeiro aponta para o facto de os TSST estarem expostos a fatores psicossociais de risco, associados a condições e caraterísticas do trabalho. Enquanto que o segundo, conclui que
os TSST estão satisfeitos com as instalações e locais onde trabalham, bem como com a realização das suas tarefas, não sendo destacados fatores indutores de pressão.

Conclusões
As autoras do estudo 1, concluem que apesar da autonomia técnica dos inquiridos, é possível que, em muitas relações laborais, as tomadas de decisão não sejam, em último caso, da responsabilidade dos técnicos, implicando

autorizações superiores. Assim, destacam que os TSST estão expostos a fatores de risco psicossociais, associados às condições e caraterísticas do trabalho. Muitos devido a um ritmo intenso de trabalho, cumprimento de normas de
produção ou prazos rígidos. Excedem o horário normal de trabalho e é-lhes difícil suportar as exigências do público (os clientes e trabalhadores ao seu cuidado). No que diz respeito às Caraterísticas do Trabalho, a ausência de
perspetiva de evolução na carreira e o facto da sua remuneração não lhes permitir ter um nível de vida satisfatório, são vistos como fatores que interferem de modo negativo na relação com o trabalho. Quanto ao estado de saúde
face ao trabalho, as autoras concluem que para dos inquiridos esta é percecionada como boa e não estando muito relacionada com o trabalho.

Os dados recolhidos pelos autores do estudo 2, demonstraram que os inquiridos conseguem realizar as suas tarefas sem grande pressão, no entanto, essa margem tem menos peso do que a que foi obtida no questionário para as
condições de trabalho, dado que cerca de 34% dos inquiridos responderam desfavoravelmente. No que diz respeito ao stress, Lopes e Corticeiro Neves concluíram que os inquiridos apresentam pouco stress na realização das suas
tarefas, pelo facto de que apenas 33% dos inquiridos referiram ter uma atividade stressante. Situação esta que não deve ser desvalorizada, sendo inclusive destacado o facto de que, caso este item se relacione com o do desgaste
profissional, poderá representar amostra considerável de profissionais que além de descontentes, estão sujeitos a fatores de risco psicossociais.

Ambos os estudos concluem que a especificidade da amostra não permite espelhar a verdadeira dimensão dos fatores de risco psicossociais e causas, pelo que recomendam a continuidade dos estudos nesta matéria, sendo a
população da amostra os Técnicos de Segurança e Saúde no Trabalho em Portugal.
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Desenvolvimento
Para o desenvolvimento desta análise, iremos debruçar-nos sobre o estudo de Ramalho e Costa (2017) “Os fatores psicossociais de risco na atividade de técnicos superiores de segurança no trabalho” a que vamos chamar estudo 1

pela ordem cronológica, e o estudo de Lopes e Corticeiro Neves (2018) “Stress Ocupacional na Profissão de Técnicos de Segurança no Trabalho” a que vamos chamar estudo 2.
Estabelecendo-se um comparativo entre as amostras de inquiridos em ambos os estudos, podemos observar na ilustração 1, que no estudo 1 a amostra considerada foi de 101 inquiridos, sendo cerca de 60% do género feminino,

com média de idades de 37 anos. No estudo 2, a amostra reporta a 288 inquiridos, sendo 66,7% do género feminino com uma média de idades também a rondar os 37 anos.

Ilustração 1 - Amostra de inquiridos

Para realização dos estudos, o primeiro utilizou o inquérito INSAT– Inquérito Saúde e Trabalho 2013 de Barros, Cunha e Lacomblez, organizado em sete eixos, e o segundo recorreu a um questionário elaborado para a Associação
Comercial e de Serviços de Pombal, com o apoio da ACT, da autoria da Dra. Patrícia Vaz (2013), composto por 6 grupos/eixos.

No que diz respeito ao estudo 1, a escolha do inquérito INSAT pelas autoras deveu-se ao seu perfil epidemiológico e por considerarem, citando Rocha (2012), que teria como objetivo a compreensão sobre de que forma os
trabalhadores avaliariam as caraterísticas e as condições do seu trabalho, o seu estado de saúde e que tipo de relações estabeleceriam entre a saúde e o seu trabalho. Destacaram, no entanto as autoras, que o instrumento não tinha
sido concebido para usar na forma de inquérito de autoavaliação online em formato editável, mas sim, como suporte de um diálogo entre analista e trabalhador, por forma a chegarem em conjunto a um diagnóstico.

As composições de cada eixo/grupo encontram-se enunciados na tabela 1, permitindo estabelecer um comparativo de resultados entre o eixo II – Condições e características do trabalho, e o eixo 1. Características e condições de
trabalho do indivíduo.

Tabela 1 - Eixos/Grupos de cada estudo.

Resultados
Da análise dos resultados do estudo 1, focando o eixo II - Condições e características do trabalho, as autoras destacaram o facto de que os itens relacionados com as dimensões ambientais, não terem grande destaque, sendo que o

item com percentagem mais elevada foi a exposição a temperaturas extremas (48,5%). Quanto aos Constrangimentos físicos, o único item a que a maioria indicou estar exposto dizia respeito a permanecer muito tempo sentado
(70,3%). Deste eixo, Ramalho e Costa destacam que, em termos de Ritmo de Trabalho, trabalhar muito tempo ao computador foi o item com maior percentagem de exposição (86,1%), no entanto, o que causava mais incómodo seria
o facto de serem frequentemente interrompidos. Quanto ao Tempo de Trabalho, a maioria dos inquiridos revelaram ter de ultrapassar o horário normal.

A categoria Autonomia e Iniciativa no Trabalho, não destacou grandes constrangimentos, sendo destacado por 16,8% dos inquiridos, o facto de não poderem participar nas decisões relativas ao seu trabalho.

Quanto ao estudo 2, analisando os resultados da primeira dimensão, Características e condições de trabalho do indivíduo, os autores destacam o facto de que 80% dos inquiridos se encontra Satisfeito (numa escala que varia de
insatisfeito, normal, satisfeito), 63% refere não sentir que trabalha sob pressão, 77% referem estarem insatisfeitos com a sua situação profissional e 58% apresentam pouca capacidade para aplicar estratégias de enfrentamento. No
que diz respeito ao stress laboral, 33% destacam trabalhar sob stress e 66% sob pouco stress, e 34% assinalam o desgaste profissional como elevado. Lopes e Corticeiro Neves, aprofundam no seu estudo explicação sobre os dados
obtidos acerca da (in)satisfação profissional, sendo identificados como os itens que mais contribuem para a insatisfação, os seguintes: “o trabalho que desempenha”, “A colaboração e clima relacional com os colegas de trabalho”, “O
reconhecimento do trabalho realizado”, “A autonomia” que se relaciona com “As oportunidades de uso das capacidades e de desenvolvimento pessoal”, “A segurança no trabalho” e “A competência e modo de funcionamento do seu
superior hierárquico”.

Eixos do estudo 1 Eixo do estudo 2 
I – O trabalho;  1. Características e condições de 

trabalho do indivíduo; 
II – Condições e caraterísticas do 
trabalho; 

2. Identificação de fatores indutores de 
pressão no trabalho; 

III – Condições de vida fora do trabalho;  3. Efeitos associados ao stress; 
IV – Formação e trabalho;  4. Diversos aspetos do trabalho; 
V – Saúde e o trabalho;  5. Modo como os indivíduos vêm o 

trabalho e as pessoas com quem 
trabalham; 

VI – A minha saúde e o meu trabalho; e  6. Diferentes reações ao stress e os seus 
efeitos. 

VII – A minha saúde e o meu bem-estar. - 
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RESUMO_024

Walking and Fearing the City. Lights 
and Shadows Using Creative Social 

Research Methodologies

Resumo
This paper presents the exploratory results of a qualitative-oriented pedagogi-

cal exercise carried out in the spring semester of 2021 by sociology students at 

the University of Évora, Portugal. In the context of a large project aiming to study 

the feelings of fear in contemporary society, students carried small exercises with 

university students to understand their fears when crossing the city streets for the 

purpose of accessing the University’s facilities. Évora is a medium-sized city, with 

about 53,569 inhabitants. Given the size of the city, displaced students, who arrive 

from different parts of the country and abroad, preferentially use walking. Students 

developed data collection procedures based on creative social research methodo-

logies. Specifically, students designed elicitation techniques, such as using “Adidas 

by Runtastic”, a smartphone app to record walking routes and asking for the caption 

of photographs of specific places associated with feelings of fear, which they then 

combined with small oral interviews or short textual descriptions. In the end, the 

paper gives important insights into the variable experience around the experience 

of urban (un)security feelings vis-à-vis variables such as time of day (day, night), 

walking condition (alone or accompanied), criteria to choose a specific route, and 

gender or physical condition, namely the existence of disabilities that require the 

use of a wheelchair by one of the observed students. The data show that putting 

creativity in social research methodologies allows a closer look at young people’s 

walking practices in relation to feelings of fear and related coping strategies, while 

adding depth to more traditional social research instruments. Ultimately, the paper 

intends to share good practices of incorporating creative social methodologies in 

the study of urban security from the perspective of the residents’ experience, pro-

moting a broad debate of ideas and the exchange of knowledge about the different 

dimensions of protection, security, and collective defense.

Rosalina Pisco Costa
rosalina@uevora.pt
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RESUMO_025

Atividade Técnica de Segurança 
na Trabalho e o Poder Diretivo 

do Empregador

Resumo
O exercício da atividade técnica de segurança no trabalho, concretamente no 

âmbito de um serviço interno, coloca dois tipos de questões. Por um lado, em torno 

do enquadramento e compreensão do leque de direitos que assistem a estes traba-

lhadores, tal como resulta do regime previsto na Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro. 

Por outro lado, ante a possibilidade do exercício da sua atividade, eventualmente, 

contra o interesse próprio empregador, urge compatibilizar a autonomia técnica 

(art. 116.º, do Código do Trabalho) e os deveres deontológicos (Lei n.º 42/2012) que 

se impõem ao trabalhador com o exercício do poder diretivo (art. 97.º, do Código 

do Trabalho)  daquele. 

No que concerne ao conjunto de direitos inerentes ao exercício da atividade téc-

nica de segurança, é de realçar quer o direito à informação e às condições materiais 

essenciais à execução dos deveres inerentes à função, quer um direito acrescido a 

formação profissional, o qual extravasa o regime comum nesta matéria. Contudo, 

as questões mais prementes colocam-se pelo facto destes trabalhadores prestarem 

a sua atividade no âmbito da organização e sob autoridade do empregador. É que 

não sendo representantes dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde, 

estatuto que lhes conferiria um regime especial de proteção face a um eventual 

exercício abusivo por parte do empregador, estarão sujeitos a uma maior pressão 

no exercício da sua atividade, restando-lhes, aparentemente, o magro consolo da 

tutela contra eventuais sanções abusivas.

João Tomás dos Santos Pina da Silva
joao.tomas@esce.ips.pt
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RESUMO_026

Desligar: Direito ou Dever?

Resumo

A crescente digitalização das relações de trabalho representa para a saúde e segu-

rança no trabalho – considerada imprescindível para poder alcançar os objetivos 

estabelecidos na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável – um desafio. 

É necessário, em primeiro lugar, identificar os riscos associados ao trabalho digital 

e equacionar medidas preventivas.

O teletrabalho ou o trabalho realizado através da utilização de plataformas on line, 

constituem exemplo deste (novo) mundo laboral no qual pode estar sempre “on”. 

É neste contexto que o designado direito a desligar ou direito a desconectar assume 

relevância para o Direito e, em particular, para o Direito da Saúde e da Segurança 

no Trabalho. 

Na análise que realizamos temos presente a experiência de Estados da União 

Europeia nos quais acordos sobre o direito a desligar constituem exemplo de boas 

práticas, exemplos (recentes) de consagração legal do direito a desligar e o teor da 

Resolução do Parlamento Europeu que contém as recomendações sobre o direito 

a desligar assim como a proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho sobre o 

mesmo direito. Com esta base, analisamos o binómio direito a desligar / dever de 

desligar à luz dos princípios preventivos legalmente positivados no Direito da Saúde 

e da Segurança no Trabalho.

Como resultado, observa-se que a atual organização “digital” do trabalho se pode 

configurar em si mesma como uma fonte de riscos profissionais, de entre os quais 

se destacam os riscos psicossociais. Interpreta-se o direito a desligar, considerado 

como um direito dos trabalhadores através do qual se efetiva o direito ao descanso 

num “ambiente laboral digital” e, neste contexto, toma-se boa nota da dificuldade 

em desconectar do projeto profissional, várias vezes referida na literatura. Em 

conclusão, propõe-se a adoção do dever de desligar como medida preventiva, 

juridicamente enquadrada pelos princípios preventivos do Direito da Saúde e da 

Segurança no Trabalho.
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RESUMO_027

A Vespa Velutina: 
Um Problema de Proteção Civil?

Resumo
A Vespa velutina (V.v.) é uma espécie exótica invasora oriunda do sudeste asiático, 

que terá sido acidentalmente introduzida na Europa em 2004, chegando a Portugal 

em 2011. Desde então tem vindo a expandir-se para sul, deixando um rasto de des-

truição nas colónias de abelhas melíferas.

O ser humano tem também vindo a ser alvo desta espécie, já que, pela sua agressivi-

dade exacerbada, tamanho de ferrão e quantidade de veneno injetada pela picada, a 

V.v. tem vindo a revelar-se fatal para diversas pessoas, causando morte por anafilaxia.

Questionados os interlocutores municipais (IM) por todo o país (amostra alcançada 

foi de 195 IM, ou seja 70,1% do universo estatístico) quanto à contenção do problema, 

cerca de 88% apresenta dúvidas que a espécie deixe de ser uma ameaça no futuro 

próximo. Deste questionário resulta inequívoco que a Vespa velutina é, claramente, 

um problema de Proteção Civil, já que, independentemente dos reportes serem ou 

não efetuados na plataforma STOPvespa, o follow-up é efetuado pelos IM, maiorita-

riamente elementos dos Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC) ou dos Gabi-

netes Técnicos Florestais. A inativação dos ninhos é encaminhada para estes dois 

serviços ou para os demais Agentes de Proteção Civil. No entanto, não existe unifor-

mização metodológica no combate à V.v. De acordo com os IM, a atuação é deixada 

ao critério dos agentes locais, privilegiando meios artesanais e causando eventuais 

danos colaterais ao ecossistema, não obstante as recomendações da Comissão de 

Acompanhamento para a Vigilância, Prevenção e Controlo da Vespa velutina (CVV). 

Verificou-se também que, em diversos concelhos onde ainda não ocorreu o surgi-

mento da espécie, não existe qualquer plano de contingência. Sendo inevitável que 

mais cedo ou mais tarde a V.v. surja nessas zonas, uma vez mais os procedimentos 

estão a ser reativos ao invés de proativos, o que se revela um erro estratégico nestas 

circunstâncias.

O estudo permitiu ainda concluir que não estão a ser utilizados todos os meios dis-

poníveis para informar a população da real dimensão do problema e, essencialmente 

como combatê-lo. 

Urge, pois, repensar procedimentos, antes que os danos sejam irreparáveis.

José Galvão
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RESUMO_028

Seveso, Informar é Prevenir

Resumo
A ocorrência de acidentes de grande dimensão (incêndios, explosões ou derrames), 

relacionados com a libertação de substâncias perigosas presentes em estabelecimentos 

Seveso, pode colocar em risco os trabalhadores desses estabelecimentos, bem como 

a população nas zonas circundantes e afetar seriamente o ambiente. Na sequência de 

acidentes industriais graves surgiu a necessidade de ser criada legislação – Diretivas 

Seveso –, com o objetivo de reduzir as probabilidades de ocorrência e limitar as suas 

consequências com marcas, por vezes, fortes na memória da história da humanidade. 

Prevenir o controlo de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas implica 

conhecer, identificar e garantir todas as condições de segurança relacionadas com o 

manuseamento e armazenamento destas substâncias, com recurso a meios tecnoló-

gicos adequados e eficazes. De igual importância, impõe-se, e é alvo de legislação, 

a difusão de informação à população relativamente à existência destes estabeleci-

mentos. A pesquisa efetuada permitiu verificar que esta informação é escassamente 

disponibilizada ou difundida à população. São exceção as cidades de Aveiro, Setúbal 

e Sintra, onde a população pode aceder à informação através das páginas da internet 

dos estabelecimentos Seveso aí existentes.

Portanto, o conhecimento por parte dos cidadãos relativamente a estes estabele-

cimentos é reduzido ou mesmo inexistente, não só no que respeita à sua localização, 

mas também às substâncias ali processadas ou armazenadas e aos perigos e riscos 

associados. Apesar disso, a população julga necessário e conveniente estar esclarecida 

sobre estabelecimentos Seveso, devendo essa informação ser, preferencialmente, 

difundida pelos meios de comunicação social.

É, pois, necessário desenvolver medidas mais aprofundadas no sentido de, em pri-

meiro lugar, atrair a atenção do público para estas questões e permitir que, uma vez 

interessado, este possa exprimir livremente as suas opiniões e preocupações, a fim 

de serem consideradas pelas autoridades na tomada de decisão. 

É necessário alertar o público e sensibilizá-lo. Tornar mais transparentes os pro-

cessos de decisão, aumentar a fiscalização, adotar procedimentos melhorados de 

informação e de consulta pública. Só com o envolvimento da comunidade é possível 

criar uma cultura de transparência e confiança e, consequentemente, de prevenção.

David Baetas
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Os nossos agradecimentos a todos os que contribuíram para a elaboração deste poster e sua divulgação.

O público em geral tem, frequentemente, uma perceção de segurança imprecisa.

Uma comunicação eficaz do risco, relativamente aos estabelecimentos de substâncias perigosas, pode colocar esta perceção mais próxima da realidade.

Foi julgado de interesse avaliar, a nível nacional, qual a existência e eficácia em termos de divulgação de informação à população, por parte das Câmaras Municipais e

Serviços Municipais de Proteção Civil.

A consulta realizada permite confirmar que a informação é escassamente disponibilizada ou difundida à população. Consequentemente, o conhecimento por parte dos

cidadãos relativamente a estes estabelecimentos é reduzido ou mesmo inexistente.

A informação contribui para prevenção e diminuição de riscos e consequências. Informar é prevenir. Só desta forma é possível proteger o ambiente e a comunidade.

Com base nesta convicção, julga-se necessário que os municípios, pela proximidade aos cidadãos, desenvolvam medidas mais aprofundadas no sentido de, em primeiro

lugar, atrair a atenção do público para este assunto e permitir que, uma vez interessado, este possa exprimir livremente as suas opiniões e preocupações, a fim de serem

consideradas pelas autoridades na tomada de decisão.

Prevenir o controlo de acidentes graves, envolvendo substâncias perigosas, implica conhecer, identificar e garantir todas as condições de segurança relacionadas com o

manuseamento e armazenamento destas substâncias, com recurso a meios tecnológicos adequados e eficazes, incluindo, obviamente a necessidade de cumprir a

legislação no que respeita à divulgação da informação à população
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A consulta efetuada ao website das Câmaras Municipais permitiu concluir que uma larga maioria dos

municípios (68,0%) não disponibiliza qualquer informação à população, relativamente à localização de

indústrias Seveso, substâncias manuseadas ou sobre os perigos que estes estabelecimentos acarretam ou

representam. Nem tão pouco existe referência a simulacros ou campanhas de sensibilização. Nos restantes

32% dos municípios é facultada uma listagem dos estabelecimentos existentes, com indicação do seu

website para acesso aos elementos disponíveis. Aveiro, Setúbal e Sintra apresentam o maior volume de

informação divulgada.

Em função da quantidade e tipologia da substância perigosa passível de se

encontrar presente nestes estabelecimentos, estes podem ser enquadrados no

nível inferior (NIP) ou superior (NSP) de perigosidade. Em 2020, existiam em

Portugal continental 193 estabelecimentos Seveso, dos quais 123 de NIP e 70

de NSP. De salientar que os distritos de Aveiro e Setúbal são aqueles onde

existem mais estabelecimentos NSP. Aliás, só no distrito de Setúbal estão

localizados 37,0% dos estabelecimentos Seveso de Portugal continental.

Relativamente às regiões autónomas, o número de estabelecimentos Seveso é

maior no arquipélago dos Açores (11) do que no arquipélago da Madeira (4).
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RESUMO_029

A Importância da Fiscalização 
na Prevenção de Acidentes Graves 
nas Indústrias Seveso em Portugal

Resumo
Considerando a elevada taxa de industrialização na União Europeia, a Diretiva 

Seveso III, focada na melhoria da fiscalização e dando ênfase à prevenção, contribuiu 

para alcançar uma menor frequência de acidentes graves (AG). A fiscalização tem 

um papel fundamental na prevenção e mitigação de AG e serve de base à melhoria 

contínua e atualização da legislação.

Através de revisão bibliográfica, recolha de dados (2005-2019) e entrevistas, 

foi possível analisar o contributo da fiscalização na prevenção a AG em indústrias 

Seveso em Portugal. As entrevistas foram feitas a técnicos da Inspeção-Geral da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) e a 

indústrias Seveso de nível inferior (NIP) e superior (NSP) de perigosidade. Estas foram 

realizadas presencialmente entre janeiro e fevereiro de 2021, visando esclarecer a 

periodicidade, a metodologia, a perceção da sua pertinência e os seus contributos.

Os resultados obtidos sugerem que os atuais 30 inspetores da IGAMAOT não são 

suficientes para dar resposta às necessidades do País, que contabiliza 178 indústrias 

Seveso. Além disso, as inspeções deveriam ser realizadas com mais regularidade, 

apesar de que neste momento é cumprida a periodicidade legalmente exigida. 

Acresce ainda, e fazendo analogia aos domínios do saber, que os operadores das 

indústrias Seveso consideram que os inspetores, são inexperientes, dominando o 

Saber-Saber, mas não o Saber-Fazer e o Saber-Estar.

A informação relativa às indústrias Seveso está pouco divulgada, quer para os 

operadores quer para o público em geral. Consequentemente, o desconhecimento 

das obrigações legais conduz a casos de incumprimento por parte dos operadores. 

O pleno cumprimento da fiscalização promove a diminuição de incumprimentos 

e ocorrência de AG, que muitas vezes se devem a uma ambição desmedida por 

rendimentos em detrimento da segurança, ou mesmo por desconhecimento/negli-

gência. Logo, é crucial (i) otimizar os instrumentos existentes para simplificar pro-

cedimentos, mantendo o nível de exigência/resultados, (ii) perspetivar um controlo 

mais eficiente e maior proporcionalidade entre obrigações e risco e, (iii) desenvolver 

guias de orientação e divulgação para os operadores e para as populações.
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A importância da fiscalização na prevenção de acidentes graves 
nas indústrias Seveso em Portugal

O desenvolvimento tecnológico tem revolucionado a indústria, não só na Europa como a nível global, de uma forma tão acelerada que pode apresentar dificuldades às
restantes componentes para acompanharem tamanho desenvolvimento, nomeadamente ao nível da legislação e da segurança.
O contributo da fiscalização na prevenção de acidentes graves em indústrias Seveso em Portugal é preponderante, mas existem perspetivas diferentes entre quem fiscaliza e
quem é fiscalizado.
Para tal desiderato, foram realizadas entrevistas:
• a inspetores da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT);
• a um responsável de uma indústria Seveso de nível superior de perigosidade (NSP);
• a um responsável de uma indústria Seveso de nível inferior de perigosidade (NIP).

A Diretiva Seveso III veio a fazer face, adequadamente, à elevadíssima taxa de industrialização na União Europeia através da fiscalização e da prevenção.
É globalmente aceite que a fiscalização tem um impacto positivo na redução de acidentes graves, quer na sua frequência, quer na sua gravidade. O pleno cumprimento da
fiscalização promove a diminuição e prevenção de incumprimentos, que muitas vezes se devem a uma ambição desmedida por rendimentos em detrimento da segurança
ou por desconhecimento/negligência.
No entanto, as ferramentas e mecanismos podem ainda não estar no seu melhor potencial. Os 30 inspetores da IGAMAOT não são suficientes para inspecionar as 178
indústrias Seveso de Portugal. As inspeções não têm a periodicidade desejada, embora cumpram o legalmente exigido. As entidades fiscalizadas apontam para a
inexperiência dos inspetores, não estando por dentro dos processos industriais.
A informação relativa às indústrias Seveso encontra-se ainda muito pouco divulgada para os operadores e para o público em geral. O desconhecimento das obrigações
legais originam muitos casos de incumprimento, nomeadamente quanto à ausência de Planos de Prevenção de Acidentes Graves, exercícios de simulacro e divulgação de
informação à população.
É, pois, crucial (i) otimizar os instrumentos existentes para simplificar procedimentos, mantendo o nível de exigência/resultados, (ii) perspetivar um controlo mais eficiente
e maior proporcionalidade entre obrigações e risco e, (iii) desenvolver guias de orientação e divulgação para os operadores e para as populações.
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IGAMAOT Seveso NSP Seveso NIP

Forças Coordenação de várias entidades com 
responsabilidades na fiscalização de 

atividades Seveso.
Poder legal para suspender atividades que 

apresentem falhas graves de segurança.
A autonomia administrativa confere 

flexibilidade e simplicidade processual.

Forte cultura de segurança.

Dentro da lei.

Nunca teve incumprimentos.

Atitude didática dos inspetores.

Fraquezas
Apenas 30 inspetores é um número 

reduzido. Implica pouca flexibilidade para 
a realização de inspeções e causa a 

acumulação de trabalho, que por sua vez 
origina atrasos na elaboração dos 

relatórios de inspeção. 

Não é dado feedback dos pequenos 
acidentes reportados.

Ocorrência de pequenos 
incidentes/acidentes.

Os relatórios de inspeção não são 
entregues no prazo legalmente 

previsto.

A IGAMAOT não responde quando 
contactada diretamente (telefone 

e/ou e-mail).

Oportunidades

Permite esclarecer a indústria quanto às 
disposições legais, quando solicitado.

Quanto ao caráter didático, considera 
facilitador e esclarecedor da fiscalização, 

com o objetivo de ajudar a prevenir 
acidentes graves.

Depois da inspeção é dado algum tempo 
ao operador para apresentar documentos 

e evidências.

Fichas de fiscalização são muito úteis.

Ameaças
O longo período que muitas vezes ocorre 

entre inspeções pode originar que as 
circunstâncias das atividades sofram 

alterações, podendo originar situações de 
perigo. 

A falta de informação pode ser uma 
ameaça para os operadores, uma vez que 
muitas vezes podem ser desconhecedores 
da legislação enquadrante e dos perigos 

associados à sua atividade.

Inspeções exaustivas, pouco producentes 
e muito morosas.

Considera-se muito alargado o prazo de 
4 meses para a IGAMAOT entregar os 

relatórios de fiscalização, que incluem as 
conclusões das inspeções, as diligências 

realizadas e propostas de melhoria 
identificadas.

A comunicação dos relatórios por 
parte da IGAMAOT não cumpre os 

prazos legais.

Inspetores carecem de formação em 
contexto real.
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RESUMO_030

Apophis Deep Ocean Impact 
and the Short-Term Consequences 

to the Portuguese Territory and Population

Resumo
This paper studies the short-term consequences for the Portuguese territory of a 

hypothetical Apophis deep ocean impact. The asteroid was assumed to impact the 

Earth with a 45-degree angle in a midpoint between mainland Portugal, Azores, and 

Madeira islands. The analysis of cratering formation, generated earthquake, overpres-

sure, ejected material, generated thermal radiation and tsunami are included. It is also

assessed the global geophysics effects of the impact. It is presented the best, expec-

ted, and worst vulnerability analysis to the Portuguese territory and population. As 

impact occurs in the ocean, at a great distance from populated areas, the population 

is safeguarded against most of the impact effects. The overpressure causes mainly 

structural damage, while the tsunami can affect more than a million Portuguese peo-

ple throughout the territory.
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Apophis Deep Ocean Impact and the Short-Term Consequences
for the Portuguese Territory and Population

Introduction
The impact of asteroids is an established global threat. Every location on Earth has a similar, a priori asteroid impact probability, which is limited by the current humankind’s knowledge of hazardous celestial bodies. Impact events
have a low probability but high consequences, making them a hard concept to grasp by the public as such occurrences do not take place in the common day-to-day life. A water impact is twice as likely as a ground impact since
Earth’s surface is mostly water. Even though ocean impacts are naturally more distant from populated areas, impact effects such as tsunami waves can still pose a significant threat. Apophis is a near-Earth asteroid with an
estimated diameter of 370 meters. It caused a commotion in the scientific community when it was first discovered in 2004 due to its non-trivial impact probability with Earth in 2029. During its period of greatest concern, the
asteroid reached an unprecedented value of 4 on the Torino scale. Updated observations quickly dismissed this scenario. However, the close encounter with Earth could set the asteroid on a collision course setting up an impact in
2036. Besides the 2029 and 2036 encounter, the asteroid will also make a close approach in 2068, however as of 2021 this possibility has been discarded and the Apophis removed from NASA's Sentry Risk Table.

Objective
The objective of this work was simulating the impact of the Apophis on the deep ocean, assess its impact effects, and obtain the vulnerability and casualties for the Portuguese territory and population. 

Modelling
The impact location was chosen to loosely correspond to the midpoint between Mainland Portugal, Azores, and Madeira islands
in the Atlantic Ocean. The collision site corresponds to a point on the globe with a latitude of 39.6177o N and a longitude of
16.9532o W where the benthic layer is 4910 meters deep.

The impactor was assumed to be a homogenous sphere with a 370 m diameter and a 3200 kg/m3 bulk density. The body
impacted the ocean surface at an 45o angle with a velocity of 12.62 km/s.

The impact effects were determined on the impact location and with distance based models for each 308 Portuguese
Municipality detailed in the literature [Collins2005]. These models were developed through empirical experiments of the
individual impact effects and consist of several symbolic expressions.

Given each impact effect experienced in each studied location, a vulnerability value and correspondent causalities count was
computed based on pre-established models [Rumpf2017]. The models arise from collected data of real past events and are
independent of one another, meaning that the sum of the casualties does not correspond to the total casualties on a location
due to the impact event.

Conclusions
The impact on the ocean floor can be disregarded, as well as the resultant seismic shock. The average pressure difference experienced in the Portuguese territory can cause massive structure damage and some potential casualties,
however it is not the biggest threat. Thermal radiation is a devastating effect near the impact location but its small reach prevents it from harming any population. The infrastructures collapse due to ejecta deposits is the lowest
impact threat of an impact on the ocean. The benthic final crater formation plus the great distance between the populations and the impact site prevents the deposit of ejected material in populated areas. In deep-water impacts
there is a formation of both types of tsunami waves, rim-waves and collapse waves, which entail by-far the greatest hazard.

This results originate from the analysis of the Apophis impact on a point in the ocean averaging a distance of 775 km from any Portuguese territory. If the impact conditions were to change, such as the impact velocity or the impact
location the consequences would be dire. The thermal radiation, for instance, as the potential to burn every organic material it comes in contact within a given range. Worthy of note is that the Apophis is considered an average-
sized asteroid. There are in our proximity asteroids several times bigger capable of even more catastrophic consequences.

There is a direct correlation between asteroid impact risk and population density. As such, the casualties were assessed with a simple product between the vulnerability value and the population number. The impact effect with the
highest vulnerability and casualties was the tsunami rim-wave. There are plenty municipalities that have a vulnerability of one, meaning the entire population is endangered by said impact effect. On the other hand, there are also
several municipalities with a zero vulnerability. The rim-wave is the most dangerous impact effect overall, i.e. considering all studied municipalities. However, the predominant impact effect in each individual municipality can vary.

Is essential to arm the Portuguese Civil Protection agency with the right tool to perform an accurate and effective analysis of this type of events. This work is a step towards that end goal.

Resumo

030

Autores: Renato H. Moraisa*, Luís F. F. M. Santosab, André R. R. Silvaa

Afiliações: aAeroG, bISEC Lisboa
Contactos: *renatohenriques2@hotmail.com

Acknowlegdements

The present work was performed under the scope of activities at the Aeronautics and Astronautics Research Centre (AEROG) of the Laboratório Associado em Energia, Transportes e Aeronáutica (LAETA), and was supported by the 
Fundação para a Ciência e Tecnologia by Project No. UIDB/50022/2020;

Results
The surface transient crater spans almost 7 km and is close to 2.5 km deep. However, in comparison, the seafloor transient crater dimensions
only reach a couple dozen meters.

The impact velocity was reduced four orders of magnitude due to the presence of the water layer, which significantly decreased the impact
energy and consequentially the seismic shaking magnitude with had a value of 2.3 on the Ritcher scale at the impact location. Due to its low
value and high distance from populations, the impact-induced tremor is negligible along with the asteroid impact on the ocean floor.

The medium distance of 775 km from the impact location is also the main factor for the non-experience of the thermal radiation and the
ejected material by the population. The overpressure experienced in the coastal municipalities can potentially shatter windows and produce
casualties. However, the casualties number are unreliable due to mathematical uncertainties in the vulnerability model.

Portugal is a diverse country in terms of geographical locations. It has coastal regions prone to the tsunami hazard whilst also having mountain
ranges. As such, the high altitude of most municipalities is a natural defence from the tsunami threat, which in the Apophis’ case barely
produces 10 meters high waves. However, Portugal’s coastal regions are more exposed to this threat and exhibit vulnerabilities. The islands
have the highest vulnerabilities among the municipalities, as the waves the model predicts are massive compared to the remaining locations.

The only effects experienced due to the Apophis impact, at this distance
from populated areas, are the air blast and the tsunami. At the zero
seconds mark occurs the Apophis impact and subsequent crater
formation, 33 minutes after the impact a shock wave of 993 Pa hits
Lisbon. While Porto is hit after 35 minutes and Faro after 41 minutes, with
a pressure differential of 927 and 797 Pa, respectively.

The tsunami waves hit the Lisbon coast approximately 1 hours 49 minutes
after the impact. The first wave has a runup of 8.9 m. The second wave
only has a runup of 32.5 cm.

The waves reach Porto approximately 1 hours 56 minutes after the
impact. The first wave has a runup of 4.7 m, and the second wave a runup
of 16.7 cm. As for Faro, the tsunami waves hit the southern coast
approximately 2 hours 14 minutes after the impact. The first wave has a
runup of 4.9 m, while the second wave has a runup of 15.2 cm. Lisbon
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Perceção de Acidentes Graves 
- Caso do Barreiro

Resumo
Um dos mais importantes polos industriais da indústria química do país localiza-se 

no Barreiro – Parque Empresarial Baía Tejo, ex-Quimigal. A Quimigal foi construída de 

raiz para sustentar as necessidades de produtos químicos do país, sendo, ainda hoje, 

o parque industrial de produção de químicos com maior risco.

 A população do Barreiro sempre esteve habituada a conviver com o risco, pois até finais 

dos anos 80 a maioria da população trabalhava na Quimigal.  E atualmente? Será que a 

perceção de risco de acidente industrial grave existe? Foi esse o mote deste trabalho.

Entre janeiro e fevereiro de 2021 foram realizadas entrevistas aos agentes de Proteção 

Civil (APC) com responsabilidades no concelho do Barreiro, assim como, aos agentes 

dos concelhos contíguos, e às entidades com especial dever de colaboração, num total 

de 12 entrevistados. As entrevistas, estruturadas num guião com 17 perguntas, foram 

realizadas de forma presencial, por videoconferência e por email. 

Da análise dos resultados verificou-se que a perceção do risco varia à medida que 

nos afastamos do Parque empresarial. Portanto, o fator distância atenua a perceção 

do risco e do perigo. No que concerne à informação e sensibilização para os riscos do 

município, pode-se dividir a população em dois grandes grupos: os que trabalharam 

na indústria, relativizam os riscos de um acidente; e os mais novos, que estão alheados 

dos riscos, e dos perigos, um pouco devido à melhoria do ambiente. Os planos de 

emergência (externos, internos e municipais) estão gizados de acordo com o estatuído, 

mas revelam alguma estanquicidade quanto à envolvência de outros APC, e mesmo de 

outras entidades com especial dever de colaboração. Também a partilha de informação 

entre os diversos atores é praticamente inexistente.

Para solucionar estas fragilidades, os entrevistados sugerem a realização de semi-

nários e fóruns que deem a conhecer a indústria, e difundam boas práticas e métodos 

de trabalho para os agentes de proteção civil aquando de uma intervenção. Por outro 

lado, a indústria deve abrir-se à sociedade, através de opens days e visitas de estudo, 

fomentar a participação de jovens no que respeita à proteção civil, e participar nos 

eventos locais de forma a fazer parte integrante da sociedade. As autarquias, mesmo 

as mais afastadas das indústrias, devem fomentar a cultura de segurança, através das 

ideias que os mesmos deram, mas não executam.

Está o Barreiro atual preparado para gerir riscos antigos?

Hélder Machado
20200361@alunos.iseclisboa.pt
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Um dos mais importantes polos industriais da indústria química do país localiza-se no Barreiro – Parque Empresarial Baía Tejo,

ex-Quimigal. A Quimigal foi construída de raiz para sustentar as necessidades de produtos químicos do país, sendo, ainda hoje, o

parque industrial de produção de químicos com maior risco.

A população do Barreiro sempre esteve habituada a conviver com o risco, pois até finais dos anos 80 a maioria da população

trabalhava na Quimigal. E atualmente? Será que a perceção de risco de acidente industrial grave existe?

No que concerne ao Parque Empresarial o mesmo está implantado na

zona norte do Concelho do Barreiro, na zona da União das Freguesias do

Barreiro e Lavradio tendo uma área de 708.000 m2. No referido complexo

estão, atualmente, sediados três estabelecimentos: Fibras Sintéticas de

Portugal, LBC Tanquipor e Amoníacos de Portugal.

Em termos nacionais foi um grade polo de

desenvolvimento económico e social contudo o

modelo económico de grande concentração

industrial entra em declínio na década de 70, em

virtude das recessões económicas

internacionais.

E atualmente, o
risco existe?

§A perceção do risco varia à medida que nos afastamos do Parque empresarial

§Os cidadãos que trabalharam na indústria relativizam os riscos de um acidente

§Os cidadãos mais novos estão alheados dos riscos e dos perigos, um pouco devido à melhoria do ambiente 

§Os planos de emergência (externos, internos e municipais) existem, mas são estanques

§ Estão gizados de acordo com o estatuído, mas revelam alguma estanquicidade

§ Falta de Informação à população e falta de envolvência de outros Agentes de Proteção Civil

Hélder Machado, Humberto Alves, Rui Pablo, Tiago Silva, Ana Paula Oliveira
ISEC Lisboa - Instituto Superior de Educação e Ciências

20200361@alunos.iseclisboa.pt, 20200352@alunos.iseclisboa.pt, 20200387@alunos.iseclisboa.pt, 20200343@alunos.iseclisboa.pt
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A importância do Conhecimento 
e a intervenção dos Bombeiros Portugueses 

em Acidentes nas Indústrias Seveso

Resumo
O acidente industrial na província de Seveso em 1976, despoletou uma preocupação 

acrescida na União Europeia, que justificou a criação de diretivas com o objetivo de 

limitar as consequências para a Humanidade e Meio Ambiente associados à libertação 

de substâncias perigosas derivadas de acidentes industriais.

Os bombeiros são, por regra, os primeiros intervenientes a socorrer em acidentes desta 

natureza. Portanto, devem estar apetrechados com a máxima informação possível acerca 

do tipo de substâncias que poderão lidar, tanto para se protegerem e minimizarem o 

risco de colocar a sua integridade física em causa, bem como, limitarem ao máximo a 

área afetada num acidente industrial com matérias perigosas. O conhecimento é, pois, 

o primeiro passo na segurança em qualquer resposta de proteção e socorro, e é com 

base nele que se antevê, previne, protege e socorre nos mais variados cenários possíveis.

Neste sentido, foi feita a recolha de informação, junto das entidades responsáveis, 

através de um questionário, realizado por entrevista e por inquérito online através do 

Google Forms, em fevereiro de 2021, dirigido aos Comandantes Regionais e Distritais 

de Emergência e Proteção Civil de Portugal continental.

De acordo com os 5 CREPC e 13 CODIS de Portugal continental (78,26% da totalidade), 

a noção do conhecimento dos bombeiros portugueses é bastante diminuta nestas 

intervenções de cariz tão específico (92,9% dos inquiridos). Este défice prende-se, 

maioritariamente (60%), com a carência de formação dos bombeiros. Para colmatar 

esta lacuna, todos os comandantes sugerem o reforço da formação, equipamentos 

de intervenção e EPI especializado, treino e exercícios conjuntos. Acrescentam, ainda, 

outras dinâmicas onde fosse tido em conta o princípio da subsidiariedade em relação 

à entreajuda de concelhos e regiões adjacentes, não só durante um acidente, mas tam-

bém na preparação e elaboração de planos de intervenção (78%). Foi unânime que 

devem existir forças de socorro vocacionadas para a intervenção neste tipo de indústria, 

nomeadamente bombeiros privativos equipados com meios de Intervenção próprios.

Existe, pois, um conjunto de ações e conhecimentos que devem ser implementados 

no seio da Proteção Civil que permitem uma intervenção mais assertiva dos bombeiros 

portugueses em acidentes nas indústrias Seveso. Trata-se de uma responsabilidade 

repartida, que deve ser colmatada e devidamente implementada, com o objetivo maior 

que é a salvaguarda da Humanidade e do Meio Ambiente.

Gonçalo Godinho
20200119@alunos.iseclisboa.pt
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RESUMO_033

Principais Incumprimentos 
na Implementação de Medidas 

de Autoproteção 
em Estabelecimentos Escolares

Resumo
As medidas de autoproteção (MAp), enquanto conjunto de procedimentos organiza-

dos de gestão da segurança contra incêndio em edifícios (SCIE), permitem a redução 

do risco quando implementadas e visam, em primeira instância, atingir os objetivos 

inerentes à proteção civil - preservação da vida humana, património, bens e ambiente.

As MAp são exigência regulamentar desde 1 de janeiro de 2009 e a sua implemen-

tação é realizada por uma equipa de segurança adaptada a cada tipo de edifício e no 

enquadramento das 12 utilizações-tipo estabelecidas no Regime Jurídico de Segurança 

Contra Incêndios em Edifícios.

Face ao histórico de ocorrências de incêndio nos últimos anos, que demonstra a 

incidência causal do comportamento humano (80%), torna-se relevante o apuramento 

dos principais incumprimentos na implementação das MAp passados mais de 10 anos 

desde a exigência legal.

Resultados obtidos através de inquéritos direcionados a responsáveis de estabele-

cimentos escolares em 2021, determinam como principal incumprimento a ausência 

de formação em SCIE exigível a todos os funcionários, com percentagem média de 

implementação entre 23% e 47%. Quanto às principais causas dos incumprimentos 

identificados, a incidência de 53% a 57% recaí sobre a falta de meios humanos com 

tempo e com conhecimento e a falta de meios financeiros.

Além das respostas obtidas para estabelecimento com MAp elaboradas, 11% dos 

inquiridos admite que não dispõe de MAp elaboradas. Os responsáveis destes estabe-

lecimentos assinalam em segundo lugar, como causa mais provável de incumprimento, 

a falta de pressão inspetiva pela ANEPC (60,5%).

Embora se verifique evolução na elaboração de MAp entre 2014 e 2021, conclui-se 

ao dia de hoje que existe desconhecimento, falta de perceção do risco e das res-

ponsabilidades por parte dos principais atores na prevenção e redução do risco de 

incêndio em estabelecimentos escolares.

Assim, a formação e sensibilização em SCIE são chave de investimento para fomentar o cumprimento 

da implementação das MAp e são oportunidades de melhoria para aumentar a resiliência dos ocupan-

tes do edificado escolar. Em particular, a formação de responsáveis e delegados de segurança deve ser 

certificada e as ações de sensibilização vão permitir a aplicação eficaz do conhecimento obtido em 

formações. A melhoria na implementação de MAp deverá passar pela redução do valor das coimas, 

tendo em vista a efetiva aplicação, e ainda pelo reforço na pressão inspetiva.

Joana Maria Assis Brito
20180358@alunos.iseclisboa.pt
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Aviation’s Approach Towards Pilot’s 
Mental Health: a Systematic Review

Resumo
In aviation is and always will be a top priority. More evolved technology and better 

pilot training throughout time has been a huge factor in contributing to safety. But 

studies still show that 70% of accidents are due to human factors. Highlighting that 

to improve aviation safety we should focus on the factors that contribute to these 

errors. Mental health is one of these crucial factors. Mental health itself in aviation 

has associated factors that negatively contribute which are fatigue, stress, anxiety, 

depression and burnout. Also shown factors are miscommunication, gender discri-

mination, organizational environments, pilot’s experience, non-routine schedules 

and techno-stress. That have their weight on an individual’s mental health and con-

sequently on their performance.

The project is split into two parts, the first one aims to understand how pilot’s 

mental health has been approached by third parties. Understand which factors 

affect most pilots’ mental health. As well, understand different factors that affect 

different individuals’ mental health in other industries. In order to understand which 

factors are relevant for safety. And finally understand how important mental health 

is for the safety of a flight.

The second part focuses on creating an inquiry, which aims to understand if pilots 

are aware of their mental health and how critical for safety it is. Understand if safety 

agencies/airlines share the same concern, in the pilots perspective. Understand which 

factors, according to pilots, contribute the most for a denigrated mental health. 

And try to understand how healthy is the pilot’s mental state during duty, based on 

their answers. Also, cross-reference if the factors that mostly affect pilots shown in 

previous studies, are the same as the ones pilots show concern in the inquiry.

In the end, share all the data inquiry to show how important mental health is to 

aviation safety. And how nowaday strategies and behaviours are affecting the men-

tal health of pilots. Concluding by referencing some strategies and behaviours that 

could improve protecting pilot’s mental health that so improves safety.

Miguel Filipe Silva
miguelsilva97@gmail.com
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16
3.ª FEI3.ª FEIRARA

NOV
ENSINO DA SEGURANÇA: 

A EXCELÊNCIA 
DO ENSINO EM PORTUGAL

PRIMEIRO DIA DE CISI, 
CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE SEGURANÇA INTEGRADA

O      primeiro dia teve como tema central os “30 anos 
de Ensino na Área de Segurança”, com um pai-
nel repleto de antigos alunos do ISEC Lisboa. A 

prova de que com dedicação e uma excelente formação 
superior no ISEC Lisboa é possível alcançar grandes 
feitos profissionais. Muitos dos antigos estudantes que 
presenciaram este painel encontram-se atualmente em 
altos cargos nacionais na área da Segurança.

O segundo painel abordou a “Transição Digital e 
Inovação Empresarial”, um debate sobre sistemas de 
proteção digital e de inovação empresarial. Este pai-
nel contou com a representação de empresas como 
a AGEAS Portugal, Ajax Systems, Grupo Bernardo da 
Costa, Epal e Strog Charon.

O dia foi marcado pela abertura com a Doutora Maria 
Cristina Ventura, Presidente do Instituto Superior de 
Educação e Ciências, e a Doutora Fátima Vilamaior, 
Diretora de Feiras da Feira Internacional de Lisboa. Um 
dos momentos mais marcantes do dia foi a atribuição 
do Troféu de Mérito, Grau de Ouro, a vários antigos 
alunos e docentes do ISEC Lisboa. Este troféu procura 
reconhecer publicamente os excelentes profissionais 
por ocasião das Comemorações Oficiais dos 30 anos 
do ISEC Lisboa.

A vice-presidente do ISEC Lisboa, Doutora Tânia 
Carraquico, entregou também o troféu aos ex-alunos 
que se distinguiram em várias áreas relacionadas com 
Segurança Integrada. Foram eles: Nélia Maria Costa, 
consultora na área da Engenharia em Proteção Civil e 
da Segurança contra Incêndio em Edifícios/Certitecna, 
Rui Laranjeira, Diretor de Segurança na Casa Ermelinda 
de Freitas, Paulo Henriques dos Marques, professor na 
Universidade Europeia, Vítor Reis, Chefe da Divisão de 
Segurança e Saúde no Trabalho da Câmara Municipal 
de Sintra e José António Araújo Gouveia, Eng. de 
Proteção Civil e Gestor Técnico no Departamento de 
Qualidade, Segurança e Ambiente da REN.

A 2ª edição do CISI – Congresso 
Internacional de Segurança Integrada teve 
início no dia 16 de novembro de 2021
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17
4.ª FEI4.ª FEIRARA

NOV
ENSINO DA SEGURANÇA: 
A EXCELÊNCIA DO ENSINO EM PORTUGAL

A IMPORTÂNCIA DE DEBATER 
SOBRE SEGURANÇA

O Brigadeiro-General Duarte da Costa, Presidente 
da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil, abriu a sessão da manhã ao lado da Doutora 

Cristina Ventura. Como referiu Duarte da Costa, “não 
há países desenvolvidos sem segurança” e foi com esse 
mote que se debateu sobre o sistema de Proteção Civil 
“Pilar Civil da Segurança Coletiva”.

O moderador do painel foi o professor Doutor Paulo Gil 
Martins, diretor da Escola de Gestão, Engenharia e Aero-
náutica e Coordenador da Licenciatura em Engenharia de 
Proteção Civil do ISEC Lisboa, os oradores foram Duarte 
Caldeira, Presidente do Centro de Estudos e Intervenção 
em Proteção Civil,

Celestino de Almeida, Professor Coordenador do 
Instituto Politécnico de Castelo Branco, e João Manso, 
CEO RedShift.

Durante a tarde a partilha de ideais focou a “Segurança 
Urbana - Políticas Integradoras”, a moderação ficou a 
cargo do Professor Doutor Manuel João Ribeiro, coorde-
nador do mestrado em Riscos e Proteção Civil do ISEC 
Lisboa. No debate participaram: António Gameiro Mar-
ques, Diretor-Geraldo Gabinete Nacional de Segurança, 
Simone Tulumello, Investigador no Instituto de Ciências 
Sociais (ICS) da ULisboa, e Paulo Caldas, Comandante 
da Polícia de Municipal de Lisboa – PSP.

O interesse por parte do público foi notável, compro-
vando o interesse e a necessidade de se debaterem estes 
temas. Em ambos os painéis, foram várias as intervenções 
do público presente que debateu com os oradores.

O segundo dia de CISI terminou com uma observação 
de António Gameiro Marques a respeito do trabalho 
desenvolvido para manter um dia-a-dia tranquilo na 
comunidade.

O segundo dia da 2.ª edição do CISI 
– Congresso Internacional de Segurança 
Integrada teve como foco a segurança 
na comunidade e como potenciar a paz coletiva.
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18
5.ª FEI5.ª FEIRARA

NOV
ENSINO DA SEGURANÇA: A EXCELÊNCIA DO ENSINO EM PORTUGAL

TERCEIRO E ÚLTIMO DIA DE CONGRESSO

M aria Fernanda Campos, Inspetora Geral 
da Autoridade para as Condições de 
Trabalho, e Luís Miguel Ribeiro, Pre-

sidente da Autoridade Nacional da Aviação 
Civil, presidiram a sessão de abertura deste 
último dia de CISI. O primeiro painel do dia 
“SEGURANÇA NA AVIAÇÃO - Novos Desafios” 
contou com a participação de vários orado-
res internacionais e debateu-se a proteção e 
segurança no mundo da aeronáutica.

O confronto entre “fator humanos vs fator 
eletrónico e digital ” foi um dos aspetos princi-
pais a analisar neste painel. “Temos de pensar 
em pessoas, processos e tecnologias. Sem 
eles não conseguimos funcionar no mundo” 
referiu Tolentino Martins, Diretor do Gabinete 
de Cibersegurança NAV Portugal EPE, um dos 
oradores do painel que esteve acompanhado de 
Patrick Mana, EUROCONTROL Cybersecurity 
Program Manager and EATM-CERT Manager, 
e Timo Blunck, EUROCONTROL ATM-CNS 
Security Expert, moderados pelo professor 
doutor Eurico Brito, docente do ISEC Lisboa.

Na segunda parte do dia debateu-se a 
“SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - 
Riscos Emergentes”. Para explorar este tema 
foram convidados vários profissionais da área: 
João dos Santos Baptista, Diretor do Departa-
mento de Minas da Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto, Mafalda Troncho, 
Diretora Escritórioda OIT em Lisboa, Antonio 
Moreno Gómez, Diretor do Departamento de 
Prevenção de Riscos Laborais da Universidad 
de Extremadura, e Ioannis Anyfantis, Project 
Manager, EU-OSHA, via online. Entre vários 
temas abordados relativos à segurança no 
trabalho, coube ao professor doutor Victor 
Cardoso, docente do ISEC Lisboa, moderar este 
painel brilhante. Victor Cardoso salientou que 
“É imperioso que conheçamos o local e colegas 
de trabalho” e terminou o debate solicitando a 
participação de todos os que estavam presen-
tes no auditório a fazerem alguns movimentos 
de gin ástica laboral.

A 2ª edição do CISI teve na mesa de encer-
ramento a Doutora Susana Casinha, Diretora-
-geral da APSEI e a Doutora Cristina Ventura, 
presidente do ISEC Lisboa , que fizeram um 
balanço positivo desta 2 edição do congresso, 
agradeceram às mais de 300 pessoas que 
tiveram presentes fisicamente e às demais 
que seguiram o evento emitido em streaming 
e relembraram que “A educação é a base do 
mundo”.

O ISEC Lisboa agradece a todos os presentes 
no CISI, a todos os oradores e moderadores e 
à equipa de logística por juntos termos conse-
guido tornar esta edição inesquecível.

O terceiro e último dia da 2ª edição do CISI - Congresso Internacional 
de Segurança Integrada, decorreu no passado dia 18 de novembro 
e foram abordados temas como a segurança na aviação e no trabalho.
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DOCENTE 
E EX-ALUNOS 
DO ISEC LISBOA 
HOMENAGEADOS

F oi em 1991 que o ISEC Lisboa começou a for-
mar profissionais de excelência. Hoje, 30 anos 
depois, foi entregue o Troféu de Mérito, Grau 

de Ouro, ao Professor Doutor Carlos Gomes de Oli-
veira, Coordenador da Licenciatura em Engenharia 
de Segurança no Trabalho e do Mestrado em Gestão 
da Segurança e Saúde no Trabalho.

A vice-presidente do ISEC Lisboa, Doutora Tânia 
Carraquico, entregou também o troféu aos ex-alunos 
que se distinguiram em várias áreas relacionadas 
com Segurança Integrada. Foram eles: Nélia Maria 
Costa, consultora na área da Engenharia em Proteção 
Civil e da Segurança contra Incêndio em Edifícios/
Certitecna, Rui Laranjeira, Diretor de Segurança 
na Casa Ermelinda de Freitas, Paulo Henriques 
dos Marques, professor na Universidade Europeia, 
Vítor Reis, Chefe da Divisão de Segurança e Saúde 
no Trabalho da Câmara Municipal de Sintra e José 
António Araújo Gouveia, Eng. de Proteção Civil e 
Gestor Técnico no Departamento de Qualidade, 
Segurança e Ambiente da REN.

O primeiro dia da 2.ª edição do CISI – 
Congresso Internacional de Segurança 
Integrada ficou destacado com o momento 
de homenagem a um docente e a vários 
ex-alunos do ISEC Lisboa.
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CISI2021

REDESREDES
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https://www.instagram.com/p/CWy33HArs9g/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/ISECLISBOA/posts/pfbid09XiJeYPj1YWS7W2mtgoNjoNM6dMZZc3ooU7bBeC3p155yWcrncVLEdJVVePrx14gl
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