
Programa
08:30h Receção dos participantes
09:00h Sessão de abertura
09:30h “A jurisdição e os direitos dos cidadãos nas matérias de segurança e 

saúde no trabalho”
 Bastonário da Ordem dos Advogados – Dr. António Marinho e Pinto (a 

confirmar)
10:00h “Interpretação e aplicação da legislação de SST”
 Procuradora - Drª Alexandra Pecegueiro - Juíza de Direito
10,30h “Como gerir o assédio face ao direito”
 Professor António Garcia Pereira
11,00h Intervalo para café
11,30h “Doenças mentais relacionadas com o trabalho: conhecer, 

prevenir e superar”
 Psiquiatra e Mestre em Pedagogia de Saúde Drª Maria Antónia 

Frasquilho
12,00h “O papel do técnico de segurança na prevenção dos riscos 

psicossociais” - Dr. João Paulo Pereira - MJP. Lda  
12,30h Debate
12,45h Almoço livre
14,30h “Uso de substâncias psicoativas”
 Professor Doutor José Pinto da Costa
15,15h “Prevenção, controlo e recuperação do abuso de 

substâncias em meio laboral”
 Professor Doutor Paulo Henriques dos Marques (ISLA 

Campus Lisboa)
15,45h Debate
16,00h Mesa redonda
 Balanço das Políticas Públicas sobre as Condições 

de Trabalho - Prevenção e Inspeção
 Moderador:

 ■  Dr. Fernando Cabral
 Intervenientes:

 ■  Dr. Jorge Gaspar – ex-presidente do ISHST (a 
confirmar)

 ■  Engº Agrónomo José Luís Barroso
 ■  Representante da ACT – Autoridade para 

as Condições do Trabalho (a designar)
 ■  Dr. Jorge Seabra – ex-Secretário de 

Estado do Trabalho (a confirmar)
 ■  Dr. Pedro Ribeiro e Silva - MAPFRE 

Seguros
 ■  Técnica Superior de Segurança e 

Saúde no Trabalho - Engª Paula 
Santos - A. Ramalhão

 ■  Técnico Superior de Segurança 
e Saúde no Trabalho - Mestre 
Nelson Leite e Sá

17,30h Encerramento 

Encontro Nacional
dos Técnicos de Segurança

7 de maio de 2013
FIL – Parque das Nações

Inscrições até dia 22 de Abril.
Ficha de Inscrição na pág. 47
desta revista.

Objetivo
Em épocas de grande 
erosão social os riscos 

psicossociais no mundo 
do trabalho ganham uma 

dimensão acrescida,no 
que são acompanhados por 

comportamentos desviantes, 
nomeadamente os ligados ao 

consumo de substâncias aditi-
vas, em todas as suas formas. 

Também aqui os técnicos de SHT 
têm um papel fundamental, não 

apenas na deteção precoce des-
ses mesmos comportamentos, mas 

também no combate aos fatores de 
risco psicossociais associados ao tra-

balho, para o que têm de estar muni-
dos de conhecimentos e competências 

que lhes permitam efetuar uma eficaz 
avaliação desses mesmos riscos. Cons-
cientes disso optámos por tomar esses 

temas como dois dos principais deste 7º 
Encontro Nacional de Técnicos de Segu-

rança. Mas achámos igualmente pertinen-
te, para não dizer urgente, fazer o balanço 

das políticas públicas de prevenção de riscos 
profissionais, nomeadamente nas distintas 

abordagens das áreas e dos profissionais da 
Prevenção e da Inspeção e respetivas eficácias.
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FAÇA JÁ A SUA INSCRIÇÃO


