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PREÂMBULO 

A Associação Nacional de Saúde Ambiental e o Sindicato das Ciências e Tecnologias da Saúde 
realizam, nos dias 10 e 11 de Novembro de 2011, no Auditório da Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde de Coimbra, o Encontro Nacional de Saúde Ambiental 2011 subordinado ao tema 
“Reflectir a Saúde Ambiental”.  

O Encontro Nacional de Saúde Ambiental (ENSA) 2011, dirigido a todos os Estudantes e 
Técnicos de Saúde Ambiental, é uma oportunidade para partilhar experiências nas várias áreas 
de actuação, bem como para proporcionar o debate face ao contexto actual da saúde 
ambiental.  

O ENSA 2011 pretende assumir-se como um ponto de encontro dos Técnicos de Saúde 
Ambiental destinado a reflectir a Saúde Ambiental no contexto nacional. 

Pretende-se promover o debate de ideias e a partilha de experiências, sobre: 
- A importância da Saúde Ambiental nas várias áreas de intervenção destes profissionais;  
- Preocupações e problemas que afectam a actividade dos Técnicos de Saúde Ambiental; 
- Novas oportunidades/saídas profissionais. 

Pretende-se, ainda, fomentar parcerias e promover a cooperação entre as diferentes 
instituições ligadas à Saúde Ambiental. 
 

Coimbra, 10 de Novembro de 2011 

 

A Comissão Organizadora 
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PROGRAMA 
 
10 Novembro 
 
08:45h - Abertura do Secretariado 
   
09:15h - Sessão de Abertura  
 

» Director Geral de Saúde – Francisco George   
» Presidente do Conselho Directivo da 

Administração Regional de Saúde do Centro IP 
– José Tereso 

» Presidente da Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde de Coimbra - Jorge Conde 

»  Presidente do Sindicato das Ciências e 
Tecnologias da Saúde - Almerindo Rego  

»  Presidente da Associação Nacional de Saúde 
Ambiental - Hélder Simões  

  
 
I. SESSÃO - EVOLUÇÃO E IMPORTÂNCIA DOS 

TÉCNICOS DE SAÚDE AMBIENTAL 
Moderadora: Susana Conde, USP Baixo Vouga II  

09:35h - Evolução dos Técnicos de Saúde Ambiental 
Jorge Cruz, USP Pinhal Interior Norte I   

09:55h - Importância dos Técnicos de Saúde 
Ambiental  
Vítor Manteigas, ESTES Lisboa  
 
 Debate  
   
10:30h - Intervalo  
 
 
II. SESSÃO - OS TÉCNICOS DE SAÚDE AMBIENTAL NOS 
SECTORES PÚBLICO E PRIVADO 
Moderador: Susana Paixão, ESTES Coimbra 

10:50h - O TSA na Administração Central  
Sandra Moreira, APA 

11:10h - O TSA na Administração Local 
Rosalina Loureiro, CM Tondela  

11:30h - O TSA no Sector Privado 
Paulo Figueiredo, Hagen Engenharia, SA 

11:50h - O TSA na USP e no ACES  
Marinela Peixoto, USP Maia 
 
 Debate  
 

III. SESSÃO - ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO 
Moderadora: Frederico Freitas, USP Terras de Basto 

14:00h – Mesa Redonda “O Ensino e a Formação dos 
Técnicos de Saúde Ambiental – Caminho para a 
Especialização”  
Hélder Simões, ESTES Coimbra 
Manuela Vieira, ESTES Porto 
Rogério Nunes, ESS Beja 
Paula Albuquerque, ESTES Lisboa  
   
Debate  
 
 
IV. SESSÃO - O FUTURO DA PROFISSÃO E O 
EMPREENDEDORISMO  
Moderador: Serafim Carvalho, ULS Matosinhos 

15:00h - Perspectivas e Saídas dos TSA para o 
Mercado de Trabalho   
Vanessa Sousa, APHORT  

15:20h - A Saúde Ambiental em Meio Hospital: Que 
futuro?   
Marta Mendes, IPO Porto  

15:40h - Empreendedorismo: uma solução ou um 
problema?  
Nelson Sá, ESTES Coimbra  
 
Debate  
   
16:00h – Intervalo 
 
 
V. SESSÃO – MESA REDONDA “O PAPEL DA ANSA, DO 
SCTS E DO FÓRUM DAS TS” 
Moderador: Sérgio Cardoso, SCTS 

16:20h – O Papel da ANSA, do SCTS e do Fórum das TS  
Fernando Moreira, ANSA 
Almerindo Rego, SCTS 
José Joaquim, Fórum TS  
 
Debate  
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11 Novembro 
 
VI. SESSÃO – REFLECTIR A SAÚDE AMBIENTAL NOS 
CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 
Moderador: José Ramos Cerdeira, USP Baixo Vouga II  

9:00h - Gestão de Resíduos Hospitalares  
Rui Clemêncio, USP Douro Sul  

9:20h - Acreditação dos ACES  
Ana Camisa, USP Nordeste  

9:40h - Comissão de Controlo de Infecção  
Carla Quintas, USP Nordeste   

10:00h - Interlocutor de Risco  
Marta Guilherme, Serviço SST da ARS Norte  
   
 Debate  
   
10:40h – Intervalo  
 

VII. SESSÃO – NOVAS SAÍDAS PROFISSIONAIS 
 Moderadora: Sílvia Silva, USP Barcelos/Esposende  

11:00h – Qualificação Profissional em Protecção 
Radiológica 
Pedro Rosário, DGS 

11:20h - O TSA no Contexto Termal   
Fernando Silva, CITIES  

11:40h - Gestão Integrada de Sistemas  
Catarina Cunha, WFScork  

12:00h - Qualidade do Ar  
Elsa Curado, USP Zêzere  
  
Debate  
   
 12:30h - SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
Comissão Organizadora  
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I. SESSÃO 

 EVOLUÇÃO E IMPORTÂNCIA DOS TÉCNICOS DE SAÚDE AMBIENTAL 
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Evolução dos Técnicos de Saúde Ambiental 
Jorge Cruz, Unidade de Saúde Pública Pinhal Interior Norte I 

 

A intervenção a levar a efeito deverá enfatizar o “passado” dos Técnicos de Saúde Ambiental, 
como algo que não pode ser renegado ou apoucado, tendo como ponto de partida a filosofia 
de que “sem passado não há futuro”.  

Assim, serão abordados como pontos de referência: 

» As quatro etapas da classe: Agentes Sanitários (AG); Técnicos Auxiliares Sanitários (TAS); 
Técnicos de Higiene e Saúde Ambiental (THSA); e Técnicos de Saúde Ambiental (TSA); 

» O suporte legal em que se alicerçam as referidas etapas profissionais (carreiras 
profissionais); 

» O progressivo desenvolvimento de consciência de classe que se foi fortalecendo e gerando 
na sua “órbita” o reconhecimento da importância do Técnico (AG, TAS, THSA, TSA) na 
eficácia dos processos a desenvolver, muito especialmente, no meio rural;  

» A formação dos Agentes Sanitários e sua inserção no terreno; 

» O princípio da década de 70 foi o ponto de partida para o arranque da formação dos 
técnicos de carácter intensivo, com a Direcção-Geral da Saúde a desenvolver e a implantar 
os Cursos de Técnicos Auxiliares Sanitários de modo a serem atingidos os objectivos 
traçados pela Organização Mundial de Saúde no que respeitava aos indicadores 
relacionados sobretudo com o Saneamento Básico; 

» A transição da formação para as Escolas Superiores de Tecnologias da Saúde — o novo 
enquadramento, os novos e mais completos conteúdos curriculares; 

» Reforçada a capacitação, conquista-se a abertura a outros desempenhos profissionais, e 
concomitantemente, a par dos outros ramos profissionais dos Técnicos de Diagnóstico e 
Terapêutica, foi atingido o patamar da Licenciatura, abrindo outros horizontes à classe. 
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Importância dos Técnicos de Saúde Ambiental 
Vítor Manteigas, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde ambiental aborda os aspetos da 
saúde e qualidade de vida humana, determinados por fatores ambientais, quer sejam eles 
físicos, químicos, biológicos ou sociais. Refere-se também à teoria e prática de avaliação, 
mitigação, controlo e prevenção dos fatores que presentes no ambiente podem afetar 
potencialmente, de forma adversa, a saúde humana das gerações atuais e das vindouras. 

Nesse sentido, e atendendo aos determinantes da saúde, onde o ambiente tem um peso 
significativo, contribuindo de forma relevante para o total de doenças e mortes prematuras, os 
licenciados em saúde ambiental, por conta daquelas que são as suas competências, podem e 
devem ser protagonistas privilegiados nas atividades de promoção da saúde e prevenção da 
doença. 

Na década de noventa, com a criação do curso de higiene e saúde ambiental, perspetivava-se 
então o colmatar da necessidade de pessoal mais qualificado para o desempenho em saúde 
ambiental ao nível dos cuidados de saúde primários, como forma de obviar os problemas de 
saúde pública. Esta terá sido a razão pela qual se explicitou, inclusive, que a importância das 
atividades prosseguidas por este setor profissional nos serviços de saúde, atentava a 
interligação dos técnicos de saúde ambiental com as autoridades de saúde. Nos últimos anos, 
contudo, tem-se assistido a uma mudança de paradigma e o reconhecimento da sua 
importância tem-se salientado noutras áreas que não exclusivamente a saúde pública. 

Atualmente, áreas como a saúde ocupacional e a gestão ambiental, em detrimento da saúde 
pública, têm primado por chamar a si os licenciados em saúde ambiental, reconhecendo as suas 
competências e valorizando os seus desempenhos. Esta é, garantidamente, a razão pela qual a 
taxa de empregabilidade ainda se vai mantendo acima da média para a generalidade dos cursos 
do ensino superior. 

Para além de enfatizar esta constatação, importa ainda garantir a área da saúde ambiental nos 
cuidados de saúde primários, recolocando a saúde pública, e por inerência a saúde ambiental, 
na agenda política. Este será um processo que urge encetar já!... Porquanto será um processo 
longo, sem fim garantido e sem a garantia de que virá a ter um desfecho feliz.  

 
  



 

 7 

 
II. SESSÃO 

OS TÉCNICOS DE SAÚDE AMBIENTAL NOS SECTORES PÚBLICO E PRIVADO 
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O Técnico de Saúde Ambiental na Administração Central 
Sandra Moreira, Agência Portuguesa do Ambiente 

 

Ao longo do percurso profissional adquirimos progressivamente conhecimentos, capacidades, 
princípios e valores, e vivenciamos experiências promotoras de aprendizagens e de 
competências, algumas adquiridas durante o processo formativo e outras que resultam do 
contacto com a realidade de trabalho e do exercício da actividade profissional.  

Cada percurso profissional é único. A trajectória do percurso depende, designadamente, de 
opções, oportunidades, desafios, obstáculos e decisões de cada indivíduo. Engloba momentos 
de recuos, avanços, mudanças, descontinuidade e relativa estabilidade, representativas das 
transformações que ocorrem na vida. A motivação para percorrer este caminho encontra-se 
fortemente associada ao “valor” atribuído pelo indivíduo ao trabalho, usualmente associado a 
factores como a realização profissional, a progressão na carreira, o estatuto social, o sentido de 
utilidade em sociedade e/ou o simples facto de o trabalho constituir uma via para auferir 
remuneração. Considera-se que para além de meio de sobrevivência e de consumo, o trabalho 
deverá ser a manifestação do que apreciamos, acreditamos e nos dá satisfação na sua 
execução. A simultaneidade dos pressupostos anteriores potenciará não só o desenvolvimento 
profissional como humano.  

A comunicação a expor no Encontro Nacional de Saúde Ambiental 2011, tem como principal 
objectivo apresentar sumariamente o percurso profissional percorrido até à data enquanto 
Técnica de Saúde Ambiental e partilhar algumas experiências e reflexões sobre a prática 
profissional, prestando especial enfâse às actividades de trabalho desenvolvidas ao nível da 
Administração Central, na Agência Portuguesa do Ambiente (APA). De salientar, que a APA é 
responsável pelo acompanhamento da evolução das grandes linhas doutrinárias, programáticas 
e de acção, internacionais e comunitárias, no domínio do ambiente e do desenvolvimento 
sustentável, bem como pela definição de estratégias, planos e programas que reforçam a 
promoção da integração do ambiente nas políticas sectoriais, nomeadamente com o sector da 
saúde.  

Relativamente ao percurso profissional, será realçado na comunicação as principais diferenças 
de âmbito de actuação em três vertentes: contexto geográfico (local, regional e nacional), áreas 
temáticas de trabalho (ex: saúde escolar, saúde ocupacional, ambiente e saúde), e atribuições e 
competências (diferenças entre o sector da saúde e o sector do ambiente). Serão também 
evidenciados alguns aspectos considerados cruciais para o actual desempenho profissional na 
APA.  

Considerando as megatendências em matéria de Ambiente e Saúde e a conjuntura económica-
social sem precedentes, urge assegurar a protecção da saúde humana das ameaças ambientais, 
assim como garantir qualidade, segurança e bem-estar para as gerações presentes e futuras, 
em particular das populações mais vulneráveis, pela promoção de ambientes saudáveis. Neste 
contexto, é expectável que as alterações globais que se registam conduzam, cada vez mais, a 
modificações no mercado de trabalho e nas actividades do Técnico de Saúde Ambiental, 
impondo enormes desafios profissionais a par de mais responsabilidades, designadamente no 
âmbito da resposta às novas situações emergentes. Este quadro irá certamente obrigar a novas 
exigências na resolução dos problemas em Saúde Ambiental, vertente que será abordada 
sumariamente na comunicação.  
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O Técnico de Saúde Ambiental na Administração Local 
Rosalina Loureiro, Câmara Municipal de Tondela 

 

O desenvolvimento técnico-industrial sem limites transforma os estilos de vida e, por vezes, 
têm impactos inesperados e complexos sobre o ambiente, especificamente social e humano e, 
em consequência, sobre a saúde.  

Mediante o ponto 2 do artigo 235.º da Constituição da República Portuguesa as autarquias 
locais são pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a 
prossecução das populações respectivas.  

De entre outros domínios, os municípios dispõem de atribuições no âmbito do Ambiente e 
Saneamento Básico; Promoção do Desenvolvimento (n.º 1 do artigo 13.º da Lei 159/99 de 14 de 
Setembro). Nesse âmbito, através das competências atribuídas pelo D.L. n.º 117/95 de 30 de 
Maio, o Técnico de Saúde Ambiental (TSA) torna-se um elemento fundamental numa 
Autarquia, dando um grande contributo na promoção do bem-estar e qualidade de vida da 
população.  

Na organização das Câmaras Municipais, verifica-se a existência de diversos serviços onde o TSA 
pode intervir, nomeadamente, na Divisão do Ambiente, Protecção Civil, Divisão de Urbanismo e 
Acessibilidades, Gabinete de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), Gabinete Médico 
Veterinário e nos Serviços de Fiscalização. A esse propósito, as diferentes transferências de 
competências para as Autarquias Locais, além de outras já inerentes por lei dão ênfase à 
importância dos TSA em diferentes sectores desta entidade.  

No caso da Câmara Municipal de Tondela, a TSA exerce a sua actividade nos Serviços de 
Coordenação e Controlo Higio-Sanitário da Divisão Administrativa e Jurídica, descrita no ponto 
2 do art.º 11.º do Regulamento de Organização de Serviços da Câmara Municipal de Tondela 
aprovado em Assembleia Municipal. 

Tendo o TSA um leque diversificado de conhecimentos em diferentes áreas do saber (ambiente, 
segurança e saúde) tem uma maior sensibilidade em todas estas vertentes dando uma resposta 
mais correcta e equilibrada aos problemas que poderão afectar o ser humano e o ambiente na 
sua plenitude. 

Por ser uma profissão ainda pouco conhecida no corpo da Administração Local e 
principalmente em toda a gestão de topo, entende-se que continua a existir um 
desconhecimento e depreciação das funções, competências e importância desse profissional.  

Por outro lado, quando se é pioneiro de uma profissão nova numa estrutura com cargos 
enraizados, encontramos muitas vezes uma “resistência à mudança” de diferentes ordens, 
torna-se por isso imperativo ter um grande poder de perseverança, no sentido de conseguir 
levar “a bom porto” o desafio auspicioso da defesa da saúde pública. 
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O Técnico de Saúde Ambiental no Sector Privado 
Paulo Figueiredo, Hagen Engenharia, SA 

 

A sociedade vive hoje dias difíceis e isso tende efetivamente a refletir-se no quotidiano do 
nosso trabalho.  

O setor privado aposta cada vez mais numa abordagem integradora dos valores e princípios da 
sustentabilidade nos sistemas de gestão, consciente de que o seu contributo em prol da 
sustentabilidade na sua tripla dimensão económica, social e ambiental, se afigura cada vez mais 
um aspeto decisivo. 

Um dos requisitos essenciais para que qualquer trabalhador se sinta bem no seio de uma 
organização, são as condições de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, assim como o 
respeito pelo ambiente, traduzindo-se numa postura positiva perante o trabalho e na melhoria 
do desempenho profissional. Neste sentido, e porque o Técnico de Saúde Ambiental (TSA) é um 
técnico dotado de uma panóplia de conhecimentos abrangente, constitui-se como uma mais-
valia no mercado de trabalho, mercado que está cada vez mais em constante mutação. 

Nos dias de hoje, a sociedade está cada vez mais consciente e informada, sendo que os 
problemas ligados à segurança, à saúde e ao ambiente, são cada vez menos aceitáveis. Importa 
salientar que, apesar de ser extremamente difícil alcançar a perfeição, não deixa de ser notável, 
no panorama atual, uma contínua e crescente procura de condições óptimas de Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho e do Ambiente. 

O setor da construção civil, ao contrário do que passa na indústria tradicional, em que por regra 
o produto é relativamente homogéneo e executado numa unidade de produção com uma 
localização geográfica fixa, caracteriza-se pela heterogeneidade dos seus produtos, traduzindo-
se normalmente num produto que é único e irrepetível, e pela relativamente curta existência 
de cada unidade de produção, o estaleiro. 

Caracteriza-se como uma atividade que abrange um vasto e diversificado conjunto de 
atividades com características únicas, nomeadamente devido à sobreposição de tarefas no 
mesmo espaço e tempo, à diversidade de empresas que intervém em simultâneo no processo 
de execução da obra, à sequência de fases de trabalho às quais correspondem diversos 
intervenientes e diferentes tecnologias, envolvendo por isso riscos específicos para os 
trabalhadores e para o ambiente, que importa prevenir, eliminando-os na origem ou 
minimizando os seus efeitos. 

Fazendo uma análise ao presente, pode perspetivar-se que o TSA tem de estar preparado para 
agarrar outras vertentes, expandir a sua área de intervenção, quer pela sua internacionalização, 
nomeadamente no setor da construção, quer pela simbiose com outras realidades profissionais 
que nos poderão abrir novos caminhos para aplicar os nossos conhecimentos adquiridos e 
tornarmo-nos ainda mais competitivos.  
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O Técnico de Saúde Ambiental:  
na Unidade de Saúde Pública e no Agrupamento de Centros de Saúde 

Marinela Peixoto, Unidade de Saúde Pública da Maia 

 
A criação do curso de Higiene e Saúde Ambiental, actualmente designado por Saúde Ambiental, 
foi ditada pela necessidade de pessoal mais qualificado na área a que se destina, face aos 
desenvolvimentos que se registam no que respeita às actividades de identificação, 
caracterização e redução de factores de risco para a saúde originados no ambiente, à 
participação em acções de saúde ambiental e de educação para a saúde em grupos específicos 
da comunidade e ao desenvolvimento de acções de controlo e vigilância sanitária de sistemas, 
estruturas e actividades com interacção no ambiente. 

O Técnico de Saúde Ambiental (TSA) actua no controlo sanitário do ambiente, cabendo-lhe 
detectar, identificar, analisar, prevenir e corrigir riscos ambientais para a saúde, actuais e 
potenciais, que possam ser originados: 

» Por fenómenos naturais ou por actividades humanas; 
» Pela evolução dos aglomerados populacionais; 
» Pelo funcionamento de serviços, estabelecimentos e locais de utilização pública; 
» Por quaisquer outras causas. 

Os TSA realizam as suas actividades, tendo como matriz a utilização de técnicas de base 
científica com fins de prevenção da doença e promoção e protecção da saúde, articulando-se 
com outros grupos profissionais da saúde, com igual dignidade e autonomia técnica de 
exercício profissional. Sendo profissionais de saúde qualificados, devem ser integrados em 
equipas multidisciplinares, quer a nível da Unidade de Saúde Pública (USP), quer do 
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES).  

As actividades que desenvolvem (ou podem desenvolver!) atravessam transversalmente várias 
áreas funcionais, de onde se salienta: 

» Observatório da Saúde; 
» Planeamento e Administração em Saúde; 
» Promoção e Protecção da Saúde; 
» Alerta e Resposta em Saúde Pública; 
» Investigação e Saúde; 
» Informação e Comunicação em Saúde; 
» Plano Nacional de Controlo de Infecção (PNCI); 
» Programa Nacional de Acreditação dos Centros de Saúde; 
» Gestão dos Resíduos Hospitalares; 
» Serviços Internos de Segurança e Saúde no Trabalho; 
» Plano Estratégico de Baixo Carbono; 
» Integração do Conselho Clínico; 
» … 

Num tempo de (constante) mudança, importa realçar que a actuação de cada um deve 
consubstanciar o princípio de que hoje os TSA são profissionais de saúde especializados, 
intervenientes fundamentais na consolidação dos objectivos da saúde pública 
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IV. SESSÃO 

O FUTURO DA PROFISSÃO E O EMPREENDEDORISMO  
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Perspectivas e Saídas dos Técnicos de Saúde Ambiental para o Mercado de Trabalho 
Vanessa Sousa, Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo 

 

Conforme se pode verificar no preâmbulo do DL n.º 117/95 de 30 de Maio, nos anos 90, a 
criação do curso de higiene e saúde ambiental foi ditada pela necessidade de pessoal mais 
qualificado na área a que se destina, incluindo esta área profissional na carreira dos técnicos de 
diagnóstico e terapêutica. Este diploma refere ainda que é de salientar que a importância das 
actividades prosseguidas por este sector profissional nos serviços de saúde se encontra 
claramente reconhecida na base XIX da Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto, atenta a interligação 
destes técnicos com as autoridades de saúde de nível nacional, regional e municipal.  

Nesta altura, pretendia-se colmatar as necessidades de pessoal mais qualificado, na área da 
saúde ambiental, ao nível dos cuidados de saúde primários, designadamente nos serviços de 
saúde pública.  

Face à impossibilidade de “absorção” na área da saúde pública de todos os Técnicos de Saúde 
Ambiental formados, nos últimos anos, tem-se verificado uma mudança, deixando o sector da 
saúde de ser o sector mais comum de empregabilidade. Esta situação levou à procura de novas 
saídas profissionais e à valorização da actividade do TSA noutras áreas de intervenção 
(segurança e saúde no trabalho; gestão ambiental; higiene alimentar; gestão integrada de 
sistemas, entre outras), que não a saúde pública. 

Como exemplo disso, será abordado nesta apresentação o “meu testemunho”, enquanto 
Técnica de Saúde Ambiental a desempenhar funções no sector privado, designadamente na 
APHORT – Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo. De referir que, nesta 
Associação são desenvolvidas várias actividades, inseridas em diferentes áreas de actuação – 
higiene alimentar; segurança e saúde do trabalho; gestão ambiental -, enquadradas no 
conteúdo funcional do TSA. Esta experiência, demonstra que os TSA são, cada vez mais, uma 
mais-valia no mercado de trabalho, uma vez que podem desenvolver a sua actividade 
profissional em diversas áreas de actuação.  

A procura de novas saídas profissionais e consequente valorização da profissão, conduziu 
certamente a que a Licenciatura em Saúde Ambiental seja um dos cursos com menor número 
de desempregados, conforme relatório disponível no portal do Gabinete de Planeamento, 
Estratégia e Relações Internacionais (GPEARI) do Ministério da Educação e Ciência 
(www.gpeari.mctes.pt). Dessa forma demonstra-se que é um curso em constante expansão e 
com variadas perspectivas de futuro.  

Contudo, a procura de novas saídas profissionais e a valorização da profissão deverá ser um 
processo dinâmico e contínuo, e adequado às exigências do mercado. Neste contexto, o TSA 
deverá estar receptivo para alargar a sua área de intervenção e agarrar oportunidades 
profissionais, entre elas a internacionalização. 

As perspectivas de emprego têm vindo a sofrer alterações e estão agora alargadas a áreas de 
actividade que no passado não eram equacionadas. De facto, a única saída e quase directa para 
a saúde pública deixou de ser um dado adquirido e o mercado de trabalho adivinha-se bem 
mais amplo do que no passado. Actualmente, os TSA são peças fundamentais em várias 
entidades, quer do sector público quer do sector privado. 

  

http://www.gpeari.mctes.pt/
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A Saúde Ambiental em Meio Hospitalar: Que futuro? 
M. Marta Mendes, Instituto Português de Oncologia do Porto 

 

Os hospitais são considerados organizações muito complexas constituídas por diversos sectores 
ou subsistemas que conferem um elevado grau de diferenciação vertical e horizontal, possuem 
um elevado nível de qualificação dos seus profissionais, tecnologia muito avançada e 
necessitam de uma permanente actualização do conhecimento. Possuem acima de tudo uma 
responsabilidade perante o cidadão de prevenção da doença e promoção e protecção da 
saúde, um dos bens primordiais da sociedade. 

Neste contexto os hospitais portugueses têm vindo a sofrer fortes transformações nos últimos 
10 anos, com as reformas introduzidas nos modelos de governação (regras de gestão, 
redefinição da oferta de cuidados hospitalares, etc.) e com a implementação dos sistemas de 
qualidade (certificação e acreditação). 

Os sistemas de qualidade vieram introduzir nos hospitais a necessidade de dar uma resposta 
efectiva a vários requisitos que pese embora legais, pela acreditação hospitalar obtiveram um 
maior consenso na sua efectiva implementação, tais como a segurança e saúde no trabalho, a 
gestão ambiental, a gestão de risco. Os hospitais passaram a ter uma nova visão relativamente 
à sua responsabilidade perante os profissionais, perante os doentes e perante a sociedade. 

Assim, é com a acreditação hospitalar, processo este voluntário, que muitos estabelecimentos 
de saúde começaram a organizar os seus serviços de prevenção ou serviços de segurança, 
higiene e saúde no trabalho com o objectivo de dar resposta aos requisitos de implementação 
do sistema da qualidade para acreditação hospitalar pelo Health Quality Service (HQS), 
inicialmente King’s Fund, ou pela Joint Commission (JC). 

Neste âmbito surge ainda uma nova figura imposta pelo manual de acreditação do HQS – o 
gestor de risco, cujas funções se traduzem num conjunto de critérios relacionados com as 
avaliações de risco, com a segurança contra incêndios, com o planeamento de emergência, com 
as inspecções de segurança, etc. 

Apesar destas funções estarem enquadradas no âmbito dos serviços de prevenção e nas 
competências técnicas definidas legalmente pelo DL 110/00, de 30-06 dos técnicos superiores 
de segurança e higiene no trabalho, cada estabelecimento criou as suas próprias estruturas 
quer ao nível da saúde ocupacional quer ao nível da gestão de risco, com enquadramentos 
organizacionais e funcionais diversos, com equipas de profissionais também com diferentes 
habilitações e nem sempre assegurando as mesmas actividades 

Em 2008, as equipas multidisciplinares que constituíam estes serviços possuíam Técnicos de 
Saúde Ambiental (16%), Técnicos Superiores de Segurança e Higiene no Trabalho (TSSHT) (88%) 
e Médicos do Trabalho e Enfermeiros (80%) entre outros profissionais. 

Verifica-se que os programas de gestão de risco diferem de hospital para hospital mas que a 
maioria organiza actividades na área do ambiente, segurança contra incêndios e avaliações de 
risco. 

Sendo o Técnico de Saúde Ambiental um profissional que desenvolve actividades de 
identificação, caracterização e redução de factores de risco para a saúde originados no 
ambiente, formação e educação para a saúde e desenvolve acções de controlo e vigilância 
sanitária de sistemas, estruturas e actividades com interacção no ambiente, configura-se como 
um elemento fundamental no desenvolvimento das actividades de gestão de risco. 
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Os modelos de gestão de risco caminham obrigatoriamente para a integração dos sistemas, 
coordenação das acções entre os diferentes profissionais e serviços de modo a garantir a 
segurança do hospital (para os doentes, profissionais, visitas e comunidade), sem esquecer a 
necessária contenção de custos e eficiência necessária. 

A existência de técnicos de saúde ambiental que possuem uma visão dos diferentes riscos e dos 
impactos na saúde e ambiente permitem uma melhor eficiência na gestão global do risco, 
contrariamente à sua gestão espartilhada. 

A Saúde ambiental tem um campo de acção muito vasto em contexto hospitalar tal como 
recolha, análise e tratamento da informação estatística e epidemiológica de dados de saúde 
relacionados com o impacto dos factores ambientais; realização do diagnóstico de saúde dos 
profissionais, e identificação dos factores que a condicionam, nomeadamente as suas 
características demográficas, culturais, ambientais, sócio-económicas, etc.; protecção sanitária 
básica e luta contra meios e agentes de transmissão de doença; protecção sanitária específica e 
luta contra os factores de risco ligados à poluição; higiene do estabelecimento e promoção da 
salubridade das instalações; saúde ocupacional; vigilância e investigação epidemiológica; 
planeamento de emergências (plano de contingência da pandemia de gripe, incêndios, 
inundações, toxinfecções alimentares colectivas, etc.); promoção da saúde; prevenção de 
acidentes; controlo da água de consumo e águas residuais, prevenção dos resíduos 
hospitalares; controlo da higiene alimentar; controlo de infecção; intervenção na melhoria e 
eficiência energética são alguns dos exemplos da aplicação dos conhecimentos em ambiente 
hospitalar.  

O futuro passará certamente por metodologias integradas, que garantam a avaliação num 
mesmo sistema, dos riscos para os profissionais, para as instalações, para o ambiente, para os 
doentes para a comunidade e com profissionais especializados, como os técnicos de saúde 
ambiental, que tenham uma visão abrangente e técnica desses riscos. 
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Empreendedorismo: uma solução ou um problema? 
Nelson Sá, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 

 

O Empreendedorismo é um processo através do qual indivíduos ou grupos criam valor, 
reunindo para tal conjuntos únicos de recursos para explorar oportunidades existentes na 
envolvente.  

Reconhecendo que a atual conjuntura económica, financeira e social coloca-nos indefinições e 
incertezas quanto ao futuro, mas também oportunidades, levo a concluir que o presente 
evento é um ato empreendedor que visa reunir um conjunto de recursos ligados à Saúde 
Ambiental numa perspetiva da geração de valor acrescentado para esta classe profissional, 
constatando que neste espaço temporal existe uma janela de oportunidade para os mesmos. 
Logo, acrescento que o empreendedorismo deve ser encarado como uma solução para um 
problema. Neste prisma, este pode ser através de intra-empreendedorismo, com o 
desenvolvimento de iniciativas em estruturas internas, com a aquisição de competências em 
novas áreas, organização de reuniões científicas e técnicas aproveitando a rede de contatos 
instalada, ou por hipótese na exploração de uma ideia e sua execução. 

Aqui as instituições de ensino e parceiras na formação curricular da Saúde Ambiental têm um 
papel importantíssimo, dado que, não obstante de exortarem os alunos ao intra-
empreendedorismo, é-lhes delegada a responsabilidade no seu processo de formação e 
investigação, dar apoio à geração de ideias, à elaboração de Planos de Negócio, ajudar na 
transferência de tecnologia, apoio no financiamento e implementação de projetos e no 
acompanhamento (follow up), isto é, crescimento e resolução de problemas por parte dos 
futuros profissionais, aproveitando na sua missão a realização de eventos e networking. 

Os alunos e os profissionais de Saúde Ambiental nos tempos que correm não podem ser 
preparados apenas e somente para serem técnicos, estes têm de ter competências para gerir e 
empreender os seus próprios negócios/ideias. 

A geração de novas oportunidades e emancipação da classe profissional de Saúde Ambiental 
passará, acima de tudo, nos próximos anos pela inovação e pela aquisição de responsabilidades 
e competências. Pois, num período de redução de despesas há que apostar em profissionais 
multifacetados e com qualidade, e nada melhor que estes profissionais gerarem as suas 
próprias oportunidades, criando dessa forma uma pressão no mercado para recrutamento e 
reconhecimento das qualidades profissionais dos licenciados em Saúde Ambiental. 

Pelo que no que concerne ao empreendedorismo, este deve ser encarado como uma solução 
para um problema e caso não haja problema, que este saiba criá-lo (por investigação e 
inovação) por forma a apresentar-se sempre como uma solução. 
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VI. SESSÃO 

REFLECTIR A SAÚDE AMBIENTAL NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 
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Gestão de Resíduos Hospitalares 
Rui Clemêncio, Unidade de Saúde Pública Douro Sul 

 

”Cada unidade de saúde deve ter um plano adequado à sua dimensão, estrutura e à quantidade 
de resíduos produzidos para a circulação destes, devendo o circuito ser definido segundo 
critérios de operacionalidade e de menor risco para doentes, trabalhadores e público em geral.” 
- Despacho nº242/96. 

O aumento exponencial da produção de Resíduos Hospitalares que se verifica ao longo das 
últimas décadas, associada à perigosidade que estes representam em termos de saúde pública 
torna imperativa uma gestão adequada. 

Os riscos associados aos resíduos hospitalares exigem, em termos legais, uma gestão rigorosa 
em todas as etapas deste processo, sendo fundamental a existência de uma estratégia 
adequada de minimização dos riscos, exigindo medidas eficientes na sua gestão, nunca 
negligenciando ser o produtor o responsável pelo destino final destes. 

Um plano de gestão de resíduos deve evitar ou reduzir o risco para a saúde humana e para o 
ambiente causado pelos resíduos, sem que sejam utilizados processos ou métodos susceptíveis 
de gerar efeitos adversos no ambiente. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro, as operações de gestão de 
resíduos compreendem “toda e qualquer operação de recolha, transporte, armazenagem, 
triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos, bem como operações de 
descontaminação de solos e monitorização dos locais de deposição após o encerramento das 
respectivas instalações”.  

A transversalidade da intervenção do Técnico de Saúde Ambiental confere-lhe competências 
adequadas na Gestão de um Programa de Resíduos Hospitalares. 

Uma eficiente Gestão dos Resíduos Hospitalares deverá ser um processo contínuo tendo em 
vista a prevenção dos riscos associados, devendo privilegiar a protecção da saúde humana na 
perspectiva da prevenção da doença e da promoção da saúde. 
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Acreditação dos Agrupamentos de Centros de Saúde 
Ana Camisa, Unidade de Saúde Pública do Nordeste 

 
O projecto dos Manuais da Qualidade foi uma iniciativa do Instituto da Qualidade em Saúde 
(IQS), apoiada pelo Programa Saúde XXI. O projecto baseou-se nas normas ISO 9001:2000 e ISO 
9004:2000, e embora não tenha seguido todos os requisitos por elas exigidos levou a um desvio 
do padrão de uma certificação tradicional, colocando desta forma, as normas de gestão da 
qualidade ao serviço das Instituições.   

Em Novembro de 2008, o Coordenador da Missão para os Cuidados de Saúde Primários (MCSP), 
Dr. Luís Pisco, apresentou em Bragança o regulamento para a atribuição da Marca de 
Atendimento de Qualidade Reconhecida - AQR®. No âmbito da reforma dos Cuidados de Saúde 
Primários, esta Marca foi criada pelo IQS e foi a primeira marca de Qualidade registada no 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por uma Instituição do Ministério da Saúde. 
Tem como objectivo reconhecer e promover as boas práticas de atendimento dos utentes nos 
Serviços de Saúde. 

Neste âmbito, a ex- Sub-Região de Saúde de Bragança, e posteriormente ex- ACES Nordeste, 
iniciou o Projecto dos Manuais da Qualidade em todos os Centros Saúde. Foram elaborados 
Manuais da Qualidade e foi implementada a metodologia 5S. Todos os Centros de Saúde se 
candidataram à marca AQR e acabaram por alcançar a distinção. 

Para dar curso a esta experiência, foi criada além de uma equipa distrital, uma equipa 
multidisciplinar por Centro de Saúde, em que todas possuíam, pelo menos, um Técnico de 
Saúde Ambiental (TSA). 

A mais-valia dos TSA neste projecto passou pelo seu conhecimento e experiência em áreas de 
suporte do funcionamento da Instituição de Saúde em que desempenhavam funções, tais como 
Controlo de Infecção, Gestão de Resíduos Hospitalares, Planos de Emergência. Este 
conhecimento do terreno foi um elemento deveras importante para a elaboração dos Manuais 
da Qualidade e candidatura à Marca AQR.  

Actualmente, através da Portaria n.º 155/2009 de 15 de Fevereiro, foi criado o Departamento 
de Qualidade em Saúde e através do Despacho n.º 14223/2009 de 24 de Junho, foi aprovada a 
Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde. Esta define as prioridades para a concretização 
da política para a qualidade na saúde, no que respeita em adoptar e adaptar um modelo 
nacional e independente de acreditação e implementá-lo através de um programa nacional de 
acreditação em saúde.  

Apesar dos vários modelos de acreditação anteriormente implementados em Portugal, a 
escolha recaiu sobre o Modelo ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía), tendo sido 
aprovado pela Ministra da Saúde, através do Despacho n.º 69/2009, de 31 de Agosto, como 
modelo oficial e nacional de acreditação em saúde, de opção voluntária. O Modelo ACSA, 
adoptado e adaptado para Portugal destina-se a instituições de saúde, na sua totalidade ou a 
serviços de saúde e abrange outras áreas de acreditação, nomeadamente, de competências 
profissionais, de formação contínua e de websites com conteúdos de informação sobre saúde. 
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Comissão de Controlo de Infecção 
Carla Quintas, Unidade de Saúde Pública do Nordeste 

  

Segundo o Protocolo de 2009 do inquérito de prevalência da infecção do programa nacional de 
prevenção e controlo da infecção associada aos cuidados de saúde, “A infecção associada aos 
cuidados de saúde (IACS) é um dos eventos adversos mais relevante em cuidados de saúde, pela 
sua magnitude e pelas consequências que acarreta para os doentes e sua qualidade de vida e 
para a Comunidade. As IACS contribuem para o aumento da mortalidade e morbilidade, bem 
como, para o prolongamento do tempo de internamento dos doentes e para o aumento dos 
custos inerentes aos cuidados de saúde. Por estas razões a IACS é considerada um dos 
indicadores de segurança e de qualidade dos cuidados de saúde.” 

 

Neste âmbito e com intuito de contrariar estes indicadores de mortalidade e morbilidade, 
constituíram-se as equipas de Comissão de Controlo da Infecção (CCI), que tem por primordial 
objectivo prevenir, detectar e controlar as infecções nos estabelecimentos de saúde. 

No distrito de Bragança, a CCI nomeou Elos de Ligação que representam núcleos concelhios 
compostos por dois elementos: um Enfermeiro e um Técnico de Saúde Ambiental, que têm por 
finalidade a operacionalização local do Programa Nacional de Controlo da Infecção (PNCI). 

Neste contexto, a inclusão obrigatória do Técnico de Saúde Ambiental no controlo da infecção 
revela-se de essencial importância, pelos conhecimentos académicos e capacidade técnica 
destes profissionais para o desenvolvimento e implementação de diversas actividades. Dentro 
destas actividades, destacam-se: a elaboração dos conteúdos do Manual de Procedimentos em 
Prevenção e Controlo da Infecção, a avaliação de riscos dos agentes biológicos no ambiente 
e/ou superfícies de trabalho, a gestão dos resíduos hospitalares, formação e informação de 
todos os grupos profissionais das Unidades de Saúde.  

Cumulativamente os Técnicos de Saúde Ambiental, executam em parceria com outros 
profissionais, auditorias internas, periódicas ou rotativas, às estruturas básicas implicadas no 
controlo de infecção e aos procedimentos e instruções de trabalho instituídos, assim como 
auditorias externas a outros estabelecimentos de saúde equivalentes. 
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Interlocutor de Risco 
Marta Guilherme, Gabinete de Segurança – Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho da ARSN, IP 

 

O Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho (SSST) tem a finalidade de promover a Segurança e 
Saúde dos trabalhadores dos Departamentos/Serviços e dos Agrupamentos dos Centros de 
Saúde (ACES) da Administração de Saúde do Norte I.P.  

Nesse sentido é responsável, com independência técnica e dentro das Normas Éticas e 
Deontológicas, por desenvolver os programas e actividades direccionadas para os 
trabalhadores, as instalações, equipamentos e procedimentos, nos termos do artº 5º da Lei nº 
102/2009. 

O SSST realiza as suas acções intervindo sobre o ambiente de trabalho, locais de trabalho e 
postos de trabalho, através do seu Gabinete de Saúde e do Gabinete de Segurança. 

A nível do Gabinete de Segurança existe um Técnico(a) de Saúde Ambiental, com formação em 
Segurança e Higiene no Trabalho (nível V) que desenvolve actividades de segurança e higiene 
no trabalho e de gestão de risco. Tem como principais competências: 

» Prestar parecer e informação técnica, na fase de projecto e de execução, sobre as medidas 
de prevenção relativas às instalações, locais, equipamentos e processos de trabalho;  

» Identificar perigos e avaliar riscos nos locais de trabalho; 

» Colaborar na avaliação dos riscos para a saúde nos locais de trabalho e controlo periódico 
dos riscos resultantes da exposição a agentes químicos, físicos, biológicos e psicossociais;  

» Fazer planos de prevenção integrada, a todos os níveis e para o conjunto das actividades da 
Instituição, avaliar os riscos e definir e aplicar as mesmas; 

» Informar e ministrar formação sobre os riscos para a Segurança e Saúde, bem como para as 
medidas de protecção e prevenção; 

» Colaborar na organização dos meios destinados à protecção e prevenção, colectiva e 
individual;  

» Colaborar na coordenação das Medidas de Autoprotecção - Plano de Segurança Interno; 

» Analisar a sinistralidade laboral e colaborar na análise das doenças profissionais; 

» Participar e desenvolver acções de formação e investigação pertinente e adequada às 
equipas locais e trabalhadores). 

A nível local, o SSST conta com a colaboração das Equipas Locais que são o elo de ligação entre 
o respectivo ACES e o SSST. 

Estas Equipas são constituídas pelo Director Executivo do ACES, Presidente do Conselho Clínico 
e por um Interlocutor de Risco: Técnico(a) de Saúde Ambiental, com formação em Segurança e 
Higiene no Trabalho. 

Os Interlocutores de Risco terão como principais atribuições, ao nível dos ACES:  

» Identificar os perigos e avaliar os riscos com base na metodologia preconizada pelo SSST;  

» Participar na elaboração da Carta de Risco das instalações/edificações das unidades de 
saúde em estudo;  
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» Participar na elaboração das Medidas de Autoprotecção - Plano de Segurança Interno 
daquelas instalações/edificações e na respectiva organização de emergência, podendo ser 
Delegados de Segurança;  

» Colaborar na definição de critérios, procedimentos e suportes de informação padronizados 
a aplicar e a divulgar a todas as unidades de saúde da ARSN, IP;  

» Participar na caracterização e elaboração dos relatórios de Acidentes de Trabalho, 
Incidentes de Trabalho e/ou Acontecimentos Perigosos;  

» Participar no processamento e tratamento de dados e de informação em matéria de 
Segurança e Saúde no Trabalho a nível do ACES (local) versus SSST (regional);  

» Participar na sensibilização de todos os trabalhadores para a adopção de prática de trabalho 
seguras e saudáveis. 

Para o desempenho destas tarefas estes interlocutores de risco terão que ser dotados de 
horário específico correspondente à fracção de 1 técnico por cada 1500 trabalhadores no 
horário de 35 horas como exige a legislação. 
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VII. SESSÃO 

NOVAS SAÍDAS PROFISSIONAIS 
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Qualificação Profissional em Protecção Radiológica 
Pedro Rosário, Direcção-Geral da Saúde - Divisão de Saúde Ambiental e Ocupacional 

 
O quadro regulamentar da protecção radiológica actualmente em vigor baseia-se, até à data, 
em duas grandes Directivas do Conselho Europeu1 que, por sua vez, deram origem, no processo 
de transposição para jurisdição nacional, a uma série de Decretos-Lei distintos, que cobrem 
várias áreas da radioprotecção. 

De entre as obrigações legais aplicáveis, destaca-se a criação da figura de “perito qualificado” 
em radioprotecção como sendo a pessoa dotada dos conhecimentos e formação necessários 
para assumir a responsabilidade técnica em matéria de protecção contra as radiações de 
trabalhadores e membros do público, efectuar exames físicos, técnicos ou radioquímicos que 
permitam avaliar doses, e para dar conselhos de forma a garantir uma protecção eficaz dos 
indivíduos e o funcionamento correcto do equipamento de protecção, e cuja qualificação é 
reconhecida pelas autoridades competentes. 

O Decreto-Lei nº 227/2008 define o regime jurídico aplicável à qualificação profissional em 
protecção radiológica, abordando os perfis funcionais, as condições de acesso à formação 
específica e respectivos planos de formação, bem como as normas específicas de emissão de 
certificados de qualificação profissional e as condições de homologação dos respectivos cursos 
de formação profissional. Neste contexto, são previstos três níveis de qualificação profissional, 
cada um com programas de formação e requisitos distintos: 

i. Nível 1: perito qualificado - requer um curso de formação específico de, pelo menos 300 
horas, incluindo as componentes teórico-práticas, seguida de um estágio de seis meses 
num sector específico de actividade. Como requisito de acesso à formação é necessário o 
candidato deter o grau de licenciado conferido por uma instituição do ensino superior nas 
áreas de Física, Engenharia Física, Física Tecnológica ou Engenharia Biomédica. Podem 
também ser admitidos candidatos com outras licenciaturas, condicionadas a análise 
curricular. 

ii. Nível 2: técnico qualificado - exige um curso de formação específico de, pelo menos 100 
horas, com teste de conhecimentos adquiridos. Para além dos referidos na alínea anterior, 
são admitidos candidatos grau de licenciado conferido por uma instituição do ensino 
superior nas áreas de Física, Química, Engenharia, Medicina, Medicina Dentária, Medicina 
Veterinária ou outras ciências da saúde. 

iii. Nível 3: técnico operador - curso de duração mínima de 12 horas. Podem candidatar-se a 
cursos conducentes a este nível candidatos titulares de diploma de ensino secundário. 

Tendo em conta que as competências inspectivas em matéria de protecção radiológica em 
instalações radiológicas2 médicas estão legalmente atribuídas às Administrações Regionais de 
Saúde 3 , estes programas de formação tornam-se imprescindíveis para os profissionais 
encarregues de tais funções no terreno. 

 
 

                                                           
1
 Directivas nº 96/29/EURATOM e nº 97/43/EURATOM, do Conselho, de 13 de Maio e de 30 de Junho. 

2
 Instalação radiológica - local que contenha ou onde é operado equipamento radiológico. A definição abrange, 

portanto, quer o equipamento, quer o local onde se situa, compreendendo as barreiras de protecção associadas. 
3
 Decreto-Lei nº 180/2002, de 8 de Agosto, Título V. 
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O Técnico de Saúde Ambiental no Contexto Termal 
Fernando Silva | Andreia Rocha, Centro Tecnológico das Instalações e dos Equipamentos da Saúde  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define Saúde como um estado dinâmico de completo 
bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença.  

Os Estabelecimentos Termais Portugueses (38 activos, à data) são também Unidades de Saúde 
onde se realizam actos clínicos, nomeadamente consultas e tratamentos específicos. 

O Decreto-Lei nº142/2004 remete-nos para um conjunto de definições específicas, de onde se 
destacam pela sua importância: 

» Termalismo como o uso da água mineral natural e outros meios complementares para fins 
de prevenção, terapêutica, reabilitação ou bem-estar;  

» Balneário ou Estabelecimento Termal como unidade prestadora de cuidados de saúde na 
qual se realiza o aproveitamento das propriedades terapêuticas de uma água mineral 
natural para fins de prevenção da doença, terapêutica, reabilitação e manutenção da saúde, 
podendo, ainda, praticar-se técnicas complementares e coadjuvantes daqueles fins, bem 
como serviços de bem-estar termal;  

» Técnicas Complementares deverão ser entendidas, como técnicas utilizadas para a 
promoção da saúde e prevenção da doença, a terapêutica, a reabilitação da saúde e a 
melhoria da qualidade de vida, sem recurso à água mineral natural e que contribuem para o 
aumento de eficácia dos serviços prestados no estabelecimento termal. 

O “termalismo clássico” procura centrar a sua oferta com o objectivo de dar resposta às 
motivações da procura com base em patologias concretas e no tratamento termal enquanto 
que, o “termalismo de prevenção e bem-estar” canaliza a sua oferta para um público cujas 
motivações poderão ser, simultaneamente, terapêuticas, estéticas, lúdicas e turísticas. 

Segundo dados do Boletim Turismo de Portugal (2010), em 2009 as Unidades Termais 
acolheram 65.495 aquistas em programas de “termalismo clássico” e 29.951 aquistas em 
programas de “termalismo de bem-estar”, perfazendo um total de 95.446 utentes/ 
consumidores. 

Em estudos recentemente levados a cabo neste universo sectorial foi-nos permitido 
desenvolver um diagnóstico sobre o «estado da arte» em matéria de higiene e segurança e 
saúde ocupacional residentes nas Unidades Termais Portuguesas com subsequentes propostas 
de melhoria e simultaneamente ensaiou-se uma análise ao tipo de técnicos de saúde, que neste 
contexto desempenham as suas funções profissionais.  

Como principais conclusões podemos inferir, que este tipo de Estabelecimentos Balneológicos, 
na sua grande maioria, tem serviços de HST organizados (82%), optando preferencialmente por 
serviços externos (89%), com contratos celebrados com as empresas prestadoras de serviços 
(100%). Em 82% dos casos, a Estância Termal comunicou à ACT a modalidade adoptada pela 
organização. Já no que se refere à sinistralidade em todos os casos são feitos os registos dos 
acidentes de trabalho, sendo que só em apenas 18% se procura fazer um tratamento estatístico 
dos dados, sem a aparente preocupação do impacto dos custos directos e indirectos.  

Quanto à tipologia dos técnicos de saúde que neste universo exercem as suas funções 
profissionais assistimos, na generalidade, a uma predominância de Médicos com competência 
reconhecida em Hidrologia Médica, sendo de registar uma ausência incompreendida de um 
qualquer profissional habilitado em saúde ambiental. 
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Gestão Integrada de Sistemas 
Catarina Cunha, WFScork 

 

As organizações actuais, sendo públicas ou privadas, de serviços ou indústria, deparam-se 
permanentemente com desafios de acompanhamento da constante evolução de mercados, 
desenvolvimentos tecnológicos e exigências ou necessidades crescentes dos seus clientes. 

Assim a gestão para a competitividade assume-se como ponto fulcral na gestão das 
organizações sendo esta indissociável de objectivos relacionados com: 

» A melhoria do desempenho ambiental, através da protecção ambiental e prevenção da 
poluição; 

» A gestão florestal sustentável através da utilização responsável de matérias-primas e outros 
recursos; 

» O aumento da motivação e melhoria do desempenho dos colaboradores, através da gestão 
de riscos relacionados com a segurança e saúde no trabalho e do cumprimento das 
expectativas e necessidades dos mesmos; 

» A garantia de segurança dos seus produtos, através da utilização de metodologias que 
assegurem que a redução e/ou eliminação de perigos para a saúde dos consumidores; 

» Outros que aproximem a gestão da organização de um desenvolvimento sustentável. 

As organizações encontram na procura destes objectivos, ferramentas - normas reconhecidas 
internacionalmente - que lhes permitem integrar no sistema de gestão global da organização, 
sistemas de gestão de áreas tão especificas como o ambiente, a segurança e saúde no trabalho, 
a segurança alimentar, a responsabilidade social, entre outras. 

Através das normas existentes (NP; ISO; BRC; OHSAS; IFS; FSC) poderão assegurar o 
desenvolvimento estratégico da organização e ver os seus sistemas de gestão reconhecidos por 
entidades independentes (certificação) tendo direito ao uso de uma marca de conformidade 
associada ao produto ou imagem institucional, o que lhes confere maior visibilidade no 
mercado. 

Os sistemas de gestão são facilmente integráveis entre si, apresentando requisitos comuns aos 
diferentes referenciais normativos, sendo esta possibilidade cada vez mais procurada pelas 
organizações, certificando-se em diversas áreas específicas. 

Nesta opção de integração o Técnico de Saúde Ambiental revela especial mais-valia em relação 
a outros profissionais correntemente seleccionados para a função de Gestor de 
Qualidade/Ambiente/Segurança no Trabalho nas organizações. Vejamos assim, tal facto 
justificado pelas actividades previstas no Decreto de Lei nº 175/95 de 30 de Maio, que regula a 
sua actividade, nomeadamente: 

» Protecção Sanitária Específica e luta contra os factores de risco ligados à fabricação; 

» Higiene dos Alimentos e dos estabelecimentos do sistema de protecção e consumo; 

» Saúde Ocupacional; 

» Educação para a Saúde e Formação; 

» Outras relacionadas com a sua actividade nas áreas de saúde pública e gestão ambiental. 

Também nos conteúdos curriculares definidos para os diferentes estabelecimentos de ensino 
da Saúde Ambiental se justifica a opção destes técnicos para a integração dos sistemas de 
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Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental, Segurança e Saúde no Trabalho e Segurança Alimentar 
nas organizações.  

O que leva então a que se verifique tão reduzido encaminhamento/escolha destes profissionais 
para esta função? Falta de informação para a saída profissional existente? Desconhecimento da 
profissão nas organizações recrutadoras?  

A análise e discussão sobre a questão será certamente pertinente para que reconheçam aos 
Técnicos de Saúde Ambiental mais algumas competências/responsabilidades profissionais, para 
que se invista na divulgação dos mesmos e das suas competências e para que se criem mais 
saídas profissionais que comprovadamente são adequadas ao seu perfil profissional. 
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Qualidade do Ar 
Elsa Curado | Lígia Alves, Unidade de Saúde Pública Zêzere 

 

As preocupações associadas aos efeitos da qualidade do ar na saúde pública têm geralmente 
em conta a poluição atmosférica, no exterior dos edifícios, contudo tem aumentado a 
preocupação com a qualidade do ar, nos espaços interiores, uma vez que, a grande maioria das 
pessoas passa cerca de 90% do seu tempo em ambientes interiores.  

Uma boa qualidade do ar interior é tida como um dos parâmetros que mais contribui para a 
produtividade, conforto, saúde e bem-estar. A qualidade do ar interior pode ser influenciada 
pelo desenvolvimento de microorganismos, o uso de produtos de limpeza, a existência de 
materiais e equipamentos poluentes, pelo número de ocupantes e a deficiente ventilação e 
renovação do ar. 

A qualidade do ar consiste, na concentração de poluentes existente (como dióxido carbono, 
monóxido carbono e partículas, entre outros), e no nível de conforto térmico (temperatura, 
humidade relativa e velocidade do ar). Mas a qualidade do ar, não é percepcionada por todas 
as pessoas da mesma forma. Os níveis de temperatura, e de alguns poluentes podem ser 
considerados “confortáveis” para algumas pessoas, e “desconfortáveis” para outras.  

Como fontes responsáveis pela degradação da qualidade do ar interior poderemos referir: 
mobiliário (vernizes, tintas, espumas de isolamento e produtos de madeira prensada 
responsáveis por libertarem formaldeído e outros COV’s), materiais de construção e 
isolamentos com fibras de amianto, soluções alcoólicas e produtos de limpeza responsáveis por 
libertarem COV’s, sistemas de aquecimento, ventilação, sistemas de ar condicionado, 
bioefluentes dos seres humanos (suores, ar expirado), emissão de diversos gases e humidade 
relativa elevada, favorecendo a formação de bolores.  

O Técnico de Saúde Ambiental (DL nº117/95 de 30/05) é um profissional habilitado para 
efectuar uma intervenção a vários níveis, nomeadamente na qualidade ambiental, 
desenvolvendo actividades de identificação e caracterização de factores de risco para a saúde, 
intervindo também em acções de controlo e vigilância sanitária de sistemas, estruturas e 
actividades com interacção no ambiente. 

Na linha de preocupações demonstrada pela Organização Mundial da Saúde que confirma a 
importância do papel desempenhado pela qualidade do ar interior como uma determinante da 
saúde pública, foi aprovado em Conselho de Ministros o Plano Nacional de Acção Ambiente e 
Saúde (Resolução de Conselho de Ministros n.º 91/2008 de 4 de Junho) e o Sistema Nacional de 
Certificação Energética e de Qualidade de Ar Interior em Edifícios (SCE) e legislação 
complementar. 

Neste contexto, foi proposto em 2009, pelo Departamento de Saúde Pública, a formação de 
uma equipa que apresentou um plano de acção (2010-2012) que visa colmatar as lacunas de 
conhecimento acerca da qualidade do ar interior, nas salas de espera e de tratamento dos, 
estabelecimentos de saúde, da ARSLVT. 

A Equipa Regional da Qualidade do Ar Interior é constituída por profissionais de várias áreas 
(Médico de Saúde Pública, Técnico de Saúde Ambiental, Engenheiro Sanitarista, Engenheiro do 
Ambiente e Enfermeiro). 

Os TSA realizam as suas actividades, tendo como matriz a utilização de técnicas de base 
científica com fins de prevenção da doença e promoção e protecção da saúde. 


