
COLÓQUIO INTERNACIONAL 

"A SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO NA PROFISSÃO 
MILITAR" 

28 DE MAIO DE 2009 

(Inscreva-se até 27 de Maio) 

Compareça! 

Caros Camaradas 
  
Perseguindo uma intenção já antiga, a AOFA vai realizar no próximo dia 28 de Maio, no 
Auditório do Centro de Apoio social em Oeiras, pelas 14h00, um Colóquio Internacional 
subordinado ao tema "A Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho na Profissão Militar". 

 

A abordagem à temática remonta a 2004, quando pela primeira vez se promoveu a sua 
discussão, observando que os militares das Forças Armadas (FAs) estavam excluídos da 
aplicação dos princípios subjacentes às Condições de Trabalho reguladas para os demais 
cidadãos. Apesar do enquadramento em Portugal ter evoluído nos últimos anos, decorrente da 
nossa integração na Europa comunitária, por via da transposição de uma directiva, surgiu na 
legislação nacional o DL 441/91 de 14 de Novembro, recorrentemente designada de Lei-
Quadro da SHST. 
 

Ainda em 2004, durante a realização do 89º Presidium da Euromil, foi efectuado um Fórum 

sobre "Diálogo Social". No painel de debate constaram entre outros temas, os relacionados 
com os "Horários de Trabalho", no âmbito da Directiva sobre Tempo de Trabalho e com 
a "Segurança e Saúde na Profissão Militar". 
 
Durante o período que medeou entre o início da discussão destas matérias e a realização do 
evento que agora se anuncia, a AOFA, não deixou de promover a relevância do tema junto da 
tutela e dos partidos políticos, com o propósito de sensibilizar as diversas entidades para 
importância do assunto, sem que até ao momento tenha sido bem sucedida. Sucesso aliás, 
que poderia ser agora alcançado, não tivesse sido frustrado o convite dirigido à presença de 
um representante do MDN – DGPRM para intervir num dos painéis. 
 
Estando consciente que a aplicação dos princípios subjacentes à SHST nas FAs 
e consequentemente aos militares, deve merecer as convenientes e justas adaptações, 
resultantes das particulares especificidades da profissão militar, a AOFA não pode deixar de 
insistir na necessidade de se produzir um normativo legal que enquadre este tema com o 
exercício regular das actividades militares. 
 
Embora não sejam divulgadas ou conhecidas as incidências em matéria de quebra das 
condições adequadas de SHST das FAs em Portugal, há a constatação em Forças congéneres 
de outros países do incremento de problemas de saúde e segurança dos cidadãos que 
desenvolvem a sua profissão nas FAs, relacionadas com alterações estruturais e tecnológicas 
dessas forças, com o aumento de missões internacionais e as necessidades de 
interoperabilidade entre estas forças quando colocadas nos diferentes teatros de operações em 
que os países europeus têm vindo a intervir. Quando os estados membros da Comunidade 
Europeia entenderam ser necessária a determinação e aplicação de princípios e medidas de 
organização e sistematização, que a prática tem vindo a demonstrar como eficazes quanto à 
minimização do número e gravidade dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais, 
não há razão para que os mesmos princípios não sejam aplicados nas FAs, até porque essa 
necessidade deriva de pressões de ordem moral e ética, mas também de ordem económica e 
financeira, em face do volume crescente de custos associados à reparação de danos 
provenientes da actividade profissional que têm de ser suportados por esses Estados. 
 
O desenvolvimento da melhoria das condições de prestação de serviço em qualquer profissão 
é reconhecidamente um factor de motivação dos profissionais e de promoção do bem-estar e 



consequentemente do bom funcionamento de uma organização, objectivos dos quais, os 
militares não devem ser afastados de conseguirem alcançar. 
 
Por outro lado, a especialização e organização próprias da SHST assumem um valor crescente 
para o pessoal no âmbito da “Reforma do Sector de Segurança”, na qual os militares têm todo 
o interesse em participar de forma activa, desenvolvendo e promovendo a sua própria 
experiência, organização e qualificação junto da sociedade, o que constituirá certamente para 
muitos uma oportunidade para o futuro.  
 
Seguros de que o tema é de grande actualidade e importância para os militares das FAs, 
contamos com a sua presença e participação, como contributo para a promoção da 
discussão de matérias de enorme interesse e permitir que se identifiquem os caminhos para a 
criação de um sistema que promova a melhoria das condições de trabalho e preservem a 
integridade dos militares no exercício das suas regulares atribuições e funções. 
  

 A AOFA coloca desde já à disposição dos Exmos. convidados para qualquer esclarecimento que 

entendam necessário os seguintes contactos: 
Capitão-Tenente Rogério Marques – 91 547 5283 – rogermarques@netcabo.pt    

Capitão-Tenente Carlos Rodrigues Marques – 91 762 7861 – rodriguesmarques@clix.pt   
  

  

AGENDA 
  

14:00 Recepção dos Participantes Secretariado 

14:20 Abertura Tenente-General  Silvestre dos Santos  

Conselho Deontológico AOFA 

14:30 1º Painel 

– A SHST na Administração Pública 

Moderador:   D. Isabel Santos 

Revista “Segurança” 

14:35 1ª comunicação: 

Enquadramento legal da organização da 

SHST na Administração Pública e 

Forças Armadas. 

Dr. Luis Filipe Nascimento Lopes 

Coordenador Executivo para a Promoção 

da Segurança e Saúde no Trabalho - ACT 

15:00 2ª comunicação: 

Organização das Actividades de SHST 

sob a Tutela do MDN 

Cmdte. Sequeira Alves Secretário-Geral da 

AOFA 

15:25 Debate  

15:40 Cofee Break  

16:00 2º Painel 

– Organização da SHST nas Forças 

Armadas 

Moderador: 

Cmdte. Rodrigues Marques - AOFA 

16:05 3ª comunicação: 

Implementation of the EU-Directive 

(Framework Directive 89/391/EC) in 

EU countries Armed Forces. 

Mr. Emmanuel Jacob 

Presidente da EUROMIL 

16:35 4ª comunicação: 

Contributos para a Organização da 

SHST nas Forças Armadas Portuguesas 

Cmdte. Rogério Marques -  AOFA 

17:00 Debate  

17:20 Encerramento Coronel  Alpedrinha Pires 

Presidente da AOFA 

 


