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Fernando Cabral
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa. Entre 1978 e 1996 desempenhou
diversas funções no Ministério do Trabalho entre as quais as de Director Regional do Instituto
de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho (organismo que antecedeu a
Autoridade das Condições de Trabalho). Presidiu ao IDICT entre 1996 e 1999 e à Comissão do
Livro Branco dos Serviços de Prevenção (Segurança e Saúde do Trabalho) em 1998. De 2000 a
2009 foi Director de Segurança na REFER. É professor convidado para área da Segurança e
Saúde no Trabalho em diversas instituições de Ensino Superior. Responsável pela coordenação
de várias publicações técnicas relativas a esta temática e autor de diversos artigos e
comunicações apresentados em congressos.

Miguel Lucas Pires
Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, possui uma Pós-graduação em Direito
Bancário, da Bolsa e dos Seguros e Mestrado em Ciências Jurídico-Civilísticas pela mesma
Universidade. Realizou estágio na Sociedade de Advogados Telles de Abreu, Lucena e
Associados. Foi consultor jurídico da Sociedade de Advogados Vieira Conde & Associados.
Desde o ano lectivo de 2002/2003 que lecciona como Assistente na Universidade de Aveiro.
Colabora com o Instituto Nacional de Administração e tem publicado diversos artigos em
revistas de âmbito jurídico.

Ricardo Ribeiro
Possui uma vasta formação no âmbito da segurança e protecção civil, nomeadamente o curso
Técnico Superior de Higiene e Segurança no Trabalho (TÜV Rheinland), Curso Superior de
Segurança e Protecção do Património pela Universidade Autónoma de Madrid e a Pósgraduação em Gestão das Organizações em Protecção Civil pelo ISLA. Possui, ainda, uma Pósgraduação em Gestão Autárquica Avançada, pela UNI. Durante 16 anos de exercício como
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autarca foi vereador responsável pela Protecção Civil. Coordenou entre 2007 e 2009 o Serviço
Municipal de Protecção Civil de Vila Franca de Xira. Coordena a Licenciatura em Gestão da
Segurança e Protecção Civil e a Pós-Graduação em Gestão e Comando Operacional no ISLALisboa. Presidente da Associação profissional de Técnicos de Segurança e Protecção Civil.

Cândida Simplício
Licenciada em História, Variante de Arqueologia, em 1997 pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa. Especializada em Arqueologia Subaquática colaborou com CNANS
entre 1999 e 2000. Desde 2004 que dirige empresa IAS – Investigação Arqueológica
Subaquática especializada em trabalhos arqueológicos realizados em meio aquático,
nomeadamente Estudos de Impacte Ambiental e Acompanhamento de obras. As suas áreas
de investigação centram-se, cronologicamente, no estudo da Proto-história e procuram
relacionar a ocupação de sítios terrestre com as rotas de navegação da antiguidade. Tem
vários artigos publicados sobre esta temática em revistas da especialidade.

Vítor Fonseca
Licenciado em História, Variante de Arqueologia, em 2001 pela Faculdade de Letras da
Universidade do Porto. Após a licenciatura frequentou Pós-Graduação em Gestão Cultural
pela Escola de Gestão do Porto. Iniciou a sua actividade em arqueologia como Técnico
Auxiliar, desde cedo se envolveu na Arqueologia Empresarial, prestando serviços técnicos.
Esteve ligado à formação profissional na área de Arqueologia e HST. Em 2001, a par com
Ricardo Teixeira, fundou a Arqueologia & Património, da qual é sócio-gerente. Assume
funções de Coordenação Geral da empresa, estando particularmente ligado ao Departamento
Comercial e de Recursos Humanos.
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Hugo Parracho Gomes
Licenciado em História, Variante de Arqueologia, em 2000 pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa. Pós-graduado em Arqueologia pela Universidade Fernando Pessoa,
em 2006, encontra-se neste momento a realizar o mestrado na mesma universidade. Iniciou a
sua actividade profissional em 1999, colaborando em intervenções arqueológicas realizadas
pelo Museu da Cidade de Lisboa. Em 2001 iniciou o seu percurso na Arqueologia Empresarial,
tendo até à actualidade colaborado com várias empresas do sector.

Luíz Oosterbek
Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Doutor em
Arqueologia pela Universidade de Londres. Tem dirigido intervenções arqueológicas
enquadráveis na Pré-história recente da região do Alto Ribatejo (Portugal), de Santa Catarina
(Brasil) e do litoral Atlântico de África (Senegal e Angola). Coordena os programas europeus:
EUROPREART – base de dados de arte Pré-histórica; ARTRISK – monitorização de riscos
naturais sobre arte rupestre; e de Gestão de Qualidade do Património Cultural. Lecciona no
Instituto Superior Politécnico de Tomar, onde dirige os cursos de Licenciatura e de Mestrado
em Arqueologia. Faz parte do Conselho coordenador do Mestrado Europeu em Pré-História
(Erasmus Mundus), que agrupa universidades de vários países. É Professor convidado na
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (onde dirige o Doutoramento em "Quaternário:
materiais e culturas) e da Universidade de S.Paulo. Paralelamente, é o Director Científico do
Museu de Arte Pré-histórica e do Sagrado do Vale do Tejo em Mação.

Amílcar Guerra
Licenciado em Filologia Clássica pela Faculdade de Letras de Lisboa, onde se Doutorou em
História Clássica com a dissertação Nomes pré-romanos de povos e lugares do Ocidente
peninsular, no ano de 1999. Enquanto Leitor na Universidade de Bolonha teve oportunidade
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de participar nos trabalhos arqueológicos da villa de Settefinestre, dirigidos por Andrea
Carandini. Foi Assistente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa e, partir de 1990, exerce a docência na Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa. Os seus trabalhos de investigação têm-se centrado cronologicamente na Proto-história
e Romanização, destacando-se a co-direcção das escavações nos sítios das Mesas do
Castelinho em Almodôvar e, mais recentemente, de S. Miguel da Mota, Terena – Alandroal.
Em paralelo tem desenvolvido trabalhos de investigação no âmbito da epigrafia pré-romana e
latina, tendo comissariado cientificamente o programa do Museu da Escrita do Sudoeste em
Almodôvar. Colaborou na elaboração dos volumes II e III da História de Portugal, dirigida por
João Medina, além de ser autor de mais de uma centena de contributos científicos. É
investigador do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, UNIARQ. É membro do
Centro de Arqueologia de Almada, do Instituto Arqueológico Alemão e da AIEGL (Association
International d'Épigraphie Grecque et Latine).

Andreia Lopes
Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Técnica Superior
de Higiene e Segurança no Trabalho desde 2006, tendo realizado trabalhos nas áreas da
indústria têxtil, construção civil e arqueologia. Mestre em Arqueologia Pré-Histórica e Arte
Rupestre, tendo realizado, no âmbito do mestrado, a tese “Higiene e Segurança em Trabalhos
Arqueológicos: a situação em Portugal”. Investigadora associada do Grupo de Quaternário e
Pré-História do Centro de Geociências da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra. Encontra-se actualmente a exercer funções no Museu de Arte Pré-Histórica e do
Sagrado do Vale do Tejo e a realizar investigação, no âmbito do Doutoramento em
Quaternário: Materiais e Culturas, na área de Sistemas de Gestão Integrada de Segurança,
Qualidade e Ambiente em Trabalhos Arqueológicos.
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João Pedro da Cunha Ribeiro
Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 1981.
Concluída a licenciatura realizou um estágio na Universidade de Bordéus I. Entre 1982 e 1983
exerceu funções no Serviço Regional de Arqueologia do IPPC. Nesse ano, ingressa como
assistente estagiário na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde lecciona diversas
disciplinas. Em meados da década de 90, transferiu-se, por concurso, para a Faculdade de
Letras de Lisboa, onde prestou provas de Doutoramento em 1999. Aí exerceu a docência,
como Professor Auxiliar até 2007, ano em que foi convidado a assumir o cargo de Subdirector
do IGESPAR, com competências sobre a regulação e fiscalização da actividade arqueológica
nacional. Os seus trabalhos têm como foco de interesse a Pré-história antiga, destacando-se o
estudo das indústrias acheulenses no centro de Portugal, que serviu de base à sua dissertação
de Doutoramento. Entre 2000 e 2007 fez parte da Direcção da Associação dos Arqueólogos
Portugueses, presidindo à secção de Pré-história no período entre 2003 e 2007.

Nuno Gonçalves
Licenciado em Engenharia Civil pela Kingston Universty of London em 1990, país onde
desenvolveu a exerceu a sua profissão até 2000. Possui uma pós-graduação em Segurança no
Trabalho e Coordenação de Segurança na Construção pela Universidade do Minho. Nos
últimos 5 anos, exerce funções no Departamento de Segurança da BEG - Brisa Engenharia e
Gestão, como Responsável pelo Exercício da Coordenação de Segurança em Obra (RECSO) dos
maiores empreendimentos de construção rodoviária da concessionária BRISA - Auto-estradas
de Portugal S.A. De 2001 a 2005, acompanhou a construção da rede viária da AENOR, hoje
ASCENDI, como consultor e auditor dos respectivos Departamentos de Segurança, na área da
Coordenação de Segurança em Obra.

organização:

seminário

rança
u
g
e
S
e
e
n
ie
Hig
lógicos
o
e
u
q
r
a
s
o
lh
nos traba
DORES
ICA DOS ORA
RÁF

SÍNTESE BIOG

Luís Lopes
Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a sua carreira
profissional acabou por se centrar na Segurança e Saúde no Trabalho. Foi membro do
Conselho Geral do IDICT, desde 1997 até à sua extinção. Ocupa, desde Setembro de 2007 o
cargo de Coordenador Executivo para a Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho, na
Direcção da ACT. Coordenou o Grupo Técnico responsável pela elaboração da Estratégia
Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho 2008-2012. Integra o Comité Consultivo para
a Segurança, Higiene e a Protecção da Saúde no Local de Trabalho da União Europeia (Comité
do Luxemburgo) onde integra ou preside a diversos grupos de trabalho. É, ainda, Membro
Efectivo do Conselho de Administração da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no
Trabalho (Agência de Bilbau) onde cumpriu 7 mandatos como presidente ou vice-presidente.
Tem coordenado e colaborado em inúmeras publicações sobre a temática da Segurança e
Saúde no Trabalho. Recebeu, em 2008, o Prémio PREVER, instituído pelo Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, pelas Direcciones Generales de Trabajo de las Comunidades
Autónomas e pela Agência Europeia, para premiar as pessoas, instituições ou empresas não
espanholas que se distingam pelo seu trabalho e exemplo no campo da Prevenção de Riscos
Laborais.

Clara Marques
Licenciada em Engenharia Química pela Universidade de Coimbra em 1999. Até 2002
desempenhou actividades de investigação cientifica na Universidade do Algarve. Técnica
Superior na Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos no Município de Oliveira de Azeméis
desde 2003. Técnica superior de Higiene e Segurança no Trabalho desde 2006. Pós-graduação
em Sistemas Integrados: Qualidade, Ambiente e Segurança. Actualmente Responsável pelo
Sector de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e pelo Gabinete Municipal de Protecção
Civil no Município de Oliveira de Azeméis. Formadora certificada em várias áreas da higiene e
segurança no trabalho: prevenção de

acidentes de trabalho, Equipamentos de Protecção

Individual.
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João Paulo Silva
Licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto, possui
uma especialização em Gestão Industrial (Instituto de Desenvolvimento Tecnológico) e o curso
de Técnico Superior de Higiene e Segurança no Trabalho, pela Universidade Fernando Pessoa.
A sua carreira profissional tem sido desenvolvida na AXA Portugal onde passou pelos sectores
de análise de riscos de Engenharia, do qual viria a assumir a coordenação, gestão de produtos
de Engenharia e Patrimoniais. Foi ainda, responsável pela área de Prevenção e Análise de
Risco, bem como pelo desenvolvimento de produtos do sector não vida na área das PME's.
Actualmente desempenha funções como Coordenador Comercial da rede de Corretores
Premium e Grandes Empresas.

Sílvia Silva
Licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, doutorou-se
em Psicologia Social e das Organizações no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa, onde exerce a docência, no ano de 2004 com a dissertação “Culturas de Segurança
e Prevenção de Acidentes de Trabalho numa Abordagem Psicossocial: Valores Organizacionais
Declarados e em Uso”. Tem dedicado a sua investigação ao estudo dos factores humanos que
originam acidentes de trabalho e as suas consequências ao nível do indivíduo e das
organizações. Coordena o projecto CAPTAR – Aprender para Prevenir, financiado pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia, que pretende compilar a informação resultante da
análise de acidentes de trabalho, com o objectivo de desenvolver guias de boas práticas que
previnam a sua repetição. Publicou diversos artigos em revistas da especialidade e colaborou
na coordenação de monografias sobre esta temática.
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Celeste Jacinto
Licenciada em Engenharia Química pela Universidade de Lourenço Marques, concluiu o PhD
em "Mechanical and Manufacturing Engineering, Occupational Safety", pela Universidade de
Birmingham em 2003. Até 1997 desempenhou funções de Directora Técnica, Directora de
Qualidade e Directora de Projectos em várias empresas industriais. De então para cá tem
exercido a actividade Docente na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa. A sua investigação centra-se na análise e avaliação de riscos industriais e profissionais
e de acidentes de trabalho. É membro do Centro de Investigação CENTEC-IST e da associação
Europeia ESRA.

Paulo Vitória
Licenciado em Educação Fisica, concluiu em 2006 o Mestrado em Psicologia Desportiva pela
UTAD. Em Outubro de 2005 assumiu funções de Comandante dos Bombeiros Voluntários de
Oliveira de Azeméis, sendo em Janeiro de 2006 nomeado para Coordenador do Gabinete
Apoio Municipal à Protecção Civil Municipal. Frequentou desde 2006, diversas acções de
Organização de Teatros de Operações, quer na Escola Nacional de Bombeiros, quer através do
programa europeu de troca de peritos, com Técnicos Franceses do Serviço Departamental de
Incêndio e Socorro da Gironde – França. Ao abrigo deste programa, desde Dezembro de
2009, que faz parte, em Portugal, de um grupo restrito de peritos certificados na Gestão de
Crises. Formador certificado de diversos cursos na área da prevenção e socorro é actualmente
mestrando em Riscos e Protecção Civil pelo ISEC.

António Ferreira
Licenciado em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem de S. João – Porto, Mestre
em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Doutorando em
Ciência de Enfermagem pela Universidade Católica do Porto. Enfermeiro de família desde
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1999, com experiência clínica e formativa em Serviço de Higiene, Saúde e Segurança no
Trabalho e, desde 2004, docente na Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha
Portuguesa de Oliveira de Azeméis (ESEnfCVPOA). Actualmente, Professor Ajunto da
ESEnfCVPOA com responsabilidade na área da docência e gestão pedagógica: Coordenador
do 1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem, elemento efectivo do
Conselho Técnico-Científico e Presidente do Conselho Pedagógico da ESEnfCVPOA.
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