Conclusões do IV Congresso de Segurança e Saúde Ocupacional e Ambiental
“Segurança, Responsabilidade e a Indústria 4.0”
__________________________________________________________________

Durante os dias 17e 18 de outubro de 2019 decorreu no Hotel EPIC SANA Luanda, Angola, o IVº
Congresso de Segurança e Saúde Ocupacional e Ambiental, subordinado ao tema “Segurança,
Responsabilidade e a Indústria 4.0”.
A série de congressos SSOA tem por principal objectivo colocar engenheiros e especialistas de
vários países a debater, o que há de mais actual e relevante para a área da Engenharia e, a sua
contribuição para a segurança, saúde ocupacional e proteção ambiental, enquadrados pelos
desafios que se colocam às empresas e organizações no âmbito da sua Responsabilidade Social,
num contexto global de acelerada (r)evolução rumo ao novo mundo da indústria 4.0.

O congresso contou com a participação do presidente da Federação Europeia das Associações
Nacionais de Engenheiros e com as delegações oficiais da Ordem dos Engenheiros de Cabo
Verde, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Brasil, da Ordem dos Engenheiros
de Portugal e da Ordem dos Engenheiros Técnicos de Portugal.

Estiveram no congresso cerca de 200 participantes, tendo sido proferidas mais de duas dezenas
de comunicações, e quatro conferências convidadas.
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No fim do IVº Congresso de Segurança e Saúde Ocupacional e Ambiental, os participantes
concluíram pela necessidade de:
1. Promover junto de todos os actores uma cultura de segurança, procurando integrar nos
planos curriculares, de todos os níveis de ensino, tópicos sobre esta temática;
2. Reforçar o número de Engenheiros de Segurança nos países da CPLP através da criação
de novos cursos de Engenharia de Segurança e da criação de pós-graduações de
especialização nesta matéria, para profissionais de engenharia;
3. Garantir o acesso universal à água segura como factor de combate à doença;
4. Criar plataformas digitais que permitam integrar wearables e outras ferramentas 4.0,
visando políticas de segurança mais eficazes, mais rigorosas e transparentes na obra,
contribuindo assim para diminuir o número de acidentes;
5. Identificar as áreas de intervenção dos Técnicos de Saúde Ocupacional e dos
Engenheiros de Segurança, através da definição dos seus actos profissionais;
6. Reforçar a Associação de Engenharia da Segurança e Saúde no Trabalho dos países de
língua portuguesa, tornando-a numa plataforma promotora da mobilidade profissional
dos engenheiros em todo o espaço da CPLP;

No final desta conferência foi abordada a necessidade de se elegerem os novos corpos sociais
da Associação Lusófona de Engenharia da Segurança e Saúde no Trabalho.

2 de 2

O Vice-Presidente do CONFEA, anunciou a realização da Vª Conferência de Segurança, Saúde
Ocupacional e Ambiental no Brasil, em 2020 e para o efeito será nomeada a respectiva
comissão organizadora.

Luanda, 18 de outubro 2019
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