4. Capacidade
de Antecipação:
Prevenção e
minimização
do risco

Diz o velho ditado popular que “mais vale prevenir do que remediar”. A
aplicação desta máxima às precauções a ter na utilização do espaço de jurisdição
marítima deveria estar sempre presente nas múltiplas, e já mencionadas,
atividades que aqui são desenvolvidas. É que, tal como em tudo o que Homem
faz, se há coisas inevitáveis, há, por outro lado, muito que se pode fazer para
prevenir acidentes e, assim, minimizar as consequências da manifestação do risco.
Os riscos identificados na zona costeira, que afetam com grande frequência os
utilizadores deste espaço, podem ter consequências minimizadas através de ações
de prevenção que, em certos casos, já são levadas a efeito de várias formas e por
várias entidades. Neste capítulo, abordaremos a questão da prevenção como meio
para evitar muitos destes problemas e para, em última instância, poupar recursos
e, especialmente, vidas humanas.
Embora as questões relacionadas com a segurança dos cidadãos estejam cada
vez mais na agenda política, em relação à zona costeira este assunto é tratado, como
já se referiu, em poucos documentos e instrumentos de gestão deste território e,
quando tal sucede, é quase sempre na perspetiva das catástrofes naturais. É claro que
um correto ordenamento do território costeiro concorre, naturalmente, para este
fim e outras medidas implementadas no mesmo âmbito também acabam por ter
efeitos positivos. Mas, o que não existe é uma estratégia dedicada especificamente
aos riscos aqui identificados, que se fazem sentir todos os dias pelos cidadãos que
fazem uso deste espaço. Mesmo assim, há diversas iniciativas em prática, com vista
à prevenção de acidentes, que são levadas a cabo pela AMN e por alguns dos seus
parceiros durante a época balnear, mas também por outras instituições no âmbito
das respetivas competências, como a APA, a ANEPC, as estruturas municipais de
proteção civil e alguns municípios.
A prevenção é tida como a forma mais eficaz de se trabalhar a questão da
segurança em qualquer área da sociedade. Por isso, a minimização do risco na
utilização da zona costeira também deve ser potenciada através de uma estratégia
bem delineada, que integre todas as áreas em que deve incidir. Este papel poderia
ser imputado ao Estado, como garante da legalidade das atividades e da segurança
dos seus cidadãos. Com leis bem elaboradas e uma fiscalização atenta e efetiva, pode
reduzir-se muito este tipo de risco e garantir a salvaguarda da vida dos utilizadores
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da zona costeira. Mas sabemos bem que existem outros caminhos para educar
e sensibilizar os cidadãos para este tipo de riscos. Aliás, por vezes, os programas
concebidos e levados a efeito pela sociedade são muito mais eficazes do que os
idealizados pelas próprias autoridades centrais ou locais.
Isto passa-se em muitos campos da vida em sociedade, onde podemos ver
os resultados de campanhas de entidades ou autoridades do Estado que acabam
por não surtir o efeito desejado. Áreas como a segurança rodoviária, os incêndios
florestais, a prevenção do tabagismo e de outras práticas consideradas pelas
autoridades de saúde como nada saudáveis para os cidadãos ou o ambiente, podem
ser apontadas como exemplos de campanhas que infelizmente não têm logrado
atingir os resultados esperados. Tal deve-se a muitos fatores externos ao indivíduo,
mas também, certa e principalmente, às suas próprias caraterísticas pessoais e
à sua situação na sociedade em que se encontra inserido. E, como facilmente
se percebe, estas caraterísticas intrínsecas de cada um são, em alguns aspetos,
pouco influenciáveis por estímulos externos, mesmo que estejam diretamente
relacionados com a sua própria segurança.
No campo da prevenção do risco, aplicada de uma forma geral, Martins e
Lourenço (2009) referem que “[...] a gestão do risco inclui, para além da cultura,
processos, estruturas e meios dirigidos para a prevenção e combate dos efeitos do risco,
uma dimensão de comunicação que envolve a informação e os avisos e alertas dirigidos
à população”. No que respeita à zona costeira, este paradigma aplica-se exatamente
da mesma forma. Isto é, apesar do esforço de muitas entidades no sentido de
informar, educar e sensibilizar os cidadãos para os riscos a que estão sujeitos
quando utilizam este espaço, o que acaba por prevalecer são sempre a vontade e a
predisposição de cada um.

4.1 O papel das leis no usufruto racional e sustentável do território costeiro
Uma das áreas em que se deve trabalhar neste domínio da prevenção, é a
da gestão territorial em si mesma. A ocupação da zona costeira, para habitação
permanente ou temporária e para o desenvolvimento de atividades económicas,
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sociais ou recreativas, pode ser planeada de forma racional e ter por base boas práticas
técnico-legais e de implementação e controlo efetivas. Isto é, se o enquadramento
jurídico do ordenamento deste território for bem conseguido, evitam-se, desde
logo, muitos dos problemas que aqui se fazem sentir, quer sejam muito ou pouco
frequentes. Assim, podemos dizer que um primeiro e fundamental contributo para
prevenir estes e outros riscos costeiros, poderá ser dado pelo quadro jurídico em
vigor aplicável a este espaço.
Significa isto que em todos os instrumentos relativos a esta matéria, a começar
no próprio PNPOT, mas também nos POOC e nos POC, devem ser incluídas
medidas conducentes à minimização dos riscos identificados e contribuir, assim,
para a segurança de todos os que frequentam ou usam o espaço costeiro. Não
autorizar a construção em zonas de risco de erosão ou de galgamentos costeiros,
limitar a construção de infraestruturas desnecessárias perto do mar, e definir, com
rigor, rotas para passear, caminhar, praticar desporto e, sobretudo, as zonas para
todas as atividades a realizar no espaço costeiro, serão certamente algumas das
medidas de relativamente simples implementação, mas que se afigurarão como
fundamentais para este objetivo.
De igual modo, a inclusão ou o reforço de disposições já existentes na lei dos
deveres dos cidadãos e de regimes de penalização por práticas prejudiciais e que
coloquem em risco os próprios, terceiros ou o ambiente, poderão contribuir para, a
prazo, tornar os cidadãos mais responsáveis e cuidadosos.
Como todas estas questões se podem considerar enquadradas no âmbito da
proteção civil, não podíamos deixar de mencionar aqui uma lei relativamente recente,
de 2017, que aborda justamente a forma como deve ser entendida esta matéria e
que se enquadra no papel que o País quer desempenhar no âmbito do Quadro
de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes no horizonte 2015-2030. A já
referdida RCM n.º 160/2017, de 30 de outubro, publicou a Estratégia Nacional
para uma Proteção Civil Preventiva, que estabelece cinco objetivos estratégicos,
alinhados com as prioridades do quadro supramencionado, designadamente: (1)
Fortalecer a governança na gestão de riscos; (2) Melhorar o conhecimento sobre os
riscos; (3) Estabelecer estratégias para redução de riscos; (4) Melhorar a preparação
face à ocorrência de riscos; e (5) Envolver os cidadãos no conhecimento dos riscos.
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O preâmbulo deste diploma legal aborda, justamente, o que temos vindo a dizer
quando refere que “[...] os esforços preventivos estão dispersos por múltiplas valências,
entidades e regimes legais, levando a que não exista na sociedade a perceção de uma ação
concertada e aglutinadora que materialize o pilar preventivo da proteção civil. Apesar
de constituir apenas a face mais visível, é no socorro que reside a visibilidade das ações
de proteção civil em Portugal”.
De referir, a este propósito, que a LBPC define proteção civil como “a atividade
desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais, pelos cidadãos e por
todas as entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos coletivos
inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger
e socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas situações ocorram. Trata-se de
um conceito abrangente e transversal, assente num ciclo permanente entre a prevenção
e a resposta, em que as estratégias reativas não se podem encontrar dissociadas das
preventivas”.
Amaro (2012) defende que a conceção da proteção civil centrada nas abordagens
reativas da gestão das catástrofes deve dar lugar a uma política de prevenção assim
como à preparação da comunidade para a governação dos territórios, ligando todos
os agentes e reaprendendo a viver solidariamente neste mundo de riscos globalizados.
Uma das áreas que, como temos vindo a verificar, encerra muitos problemas no
campo da segurança na zona costeira é a prática balnear. Apesar dos bons resultados
que se têm alcançado nos últimos tempos neste campo, percebe-se que há muitas
coisas a fazer no âmbito do quadro jurídico que atualmente sustenta a atuação
do Estado e dos privados a este respeito. O quadro em vigor apresenta algumas
fragilidades que devem ser colmatadas com vista a tornar o modelo português de
segurança e de assistência a banhistas nos espaços balneares mais prático, sustentado
economicamente e eficaz na resposta a acidentes.
Uma dessas áreas é a da formação dos nadadores-salvadores, em que o ISN – como
entidade reguladora desta matéria - está a levar a cabo um trabalho de alteração
dos referenciais de formação destes profissionais com vista a introduzir-lhe, entre
outras matérias, uma componente dirigida às questões comportamentais. Isto
porque são relatadas muitas situações de comportamentos desadequados dos
nadadores-salvadores que podem colocar em risco os utilizadores das praias onde
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se encontram e que contribuem para denegrir a sua imagem e, consequentemente,
a sua autoridade. Esta medida pretende que sejam lecionadas matérias do foro
da psicologia do trabalho e da deontologia profissional com vista a dotá-los de
melhores conhecimentos e mais informação neste contexto.

4.2 O papel das autoridades públicas
Se o papel do Estado, através de entidades com responsabilidades na matéria, é
mais visível na resposta a acidentes, é verdade que também muito se faz no campo da
prevenção. Como frisámos anteriormente, nem sempre as campanhas de prevenção
levadas a cabo por entidades públicas e privadas conseguem atingir os objetivos
desejados, mas isso não deve servir de mote para se desvanecer, muito menos para se
desistir. Cada vez mais a prevenção é assumida como a forma mais eficaz de criar e
desenvolver uma atitude de responsabilização nos cidadãos que começa desde tenra
idade nas escolas e noutras instâncias educativas.
Os Estados têm, assim, responsabilidades próprias no âmbito da salvaguarda da
segurança e do bem-estar dos seus cidadãos e de quem os visita, do mesmo modo
que também a têm no que respeita ao usufruto do espaço costeiro.
Por exemplo, no âmbito do turismo, o Código Mundial de Ética do Turismo
(CMET) refere-se a esta matéria, prevendo, no ponto 4, do artigo 1.º, que
“[...] as autoridades públicas têm por missão assegurar a proteção
dos turistas e visitantes, bem como dos seus bens; devem conceder especial
atenção à segurança dos turistas estrangeiros, por causa da sua particular
vulnerabilidade; disponibilizar meios específicos de informação, de
prevenção, de proteção, de seguros e de assistência, correspondendo às
necessidades deles; os atentados, agressões, raptos ou ameaças visando os
turistas e os trabalhadores da indústria turística, bem como as destruições
voluntárias de instalações turísticas ou de elementos do património
cultural ou natural, devem ser severamente condenadas e reprimidas em
conformidade com as respetivas legislações nacionais”.
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E acrescenta, no ponto 5 do artigo 6.º, que “Os governos têm o direito - e o dever especialmente em caso de crise, de informar os seus viajantes […] dos perigos que podem
encontrar por ocasião das suas deslocações ao estrangeiro […]”.
O papel das entidades públicas pode englobar muitas tarefas de múltiplas
naturezas. A produção de legislação e a existência de mecanismos coercivos para
o seu cumprimento, a promoção de campanhas de prevenção nas diferentes áreas
da segurança, a produção e divulgação de informação sobre essa segurança, a
distribuição de equipamentos e materiais destinados a reforçar esta componente
da vida dos cidadãos, são tarefas que devem ser levadas a cabo por quem tem
responsabilidade nesta matéria.
Alguns documentos onde podemos encontrar medidas de segurança para os
cidadãos que usam o espaço de jurisdição marítima, são os Editais das Capitanias
dos Portos, onde constam disposições específicas aplicáveis a algumas das práticas
que são levadas a cabo neste espaço.
A responsabilidade na prevenção pode e deve passar por outro tipo de ações
como a criação de condições para que os próprios cidadãos possam contribuir para
este fim. A colocação de equipamentos de segurança em locais-chave pode fazer a
diferença entre a vida e a morte de muitos utilizadores de espaços públicos onde
alguns destes riscos se manifestam. Esta ideia foi já largamente posta em prática em
muitos locais onde as autoridades entendem que existe, por exemplo, risco de queda
e afogamento junto a planos de água como rios, ribeiras, estuários, lagos e lagoas,
albufeiras, ou mesmo junto ao mar (fot. 46).
Em Portugal, existem muitos locais com estas caraterísticas, mas nem por isso se
veem equipamentos disponíveis para serem usados em caso de necessidade. Mas há uma
situação, em muitos locais de grande afluência de público, em que já há desfibrilhadores
para intervenção em caso de urgência do foro cardiorrespiratório. Embora só possam ser
usados por pessoal habilitado para o efeito, estes equipamentos têm contribuído para
salvar muitas vidas. Também com o propósito de reforçar este tipo de assistência nas praias
durante a época balnear, as viaturas afetas ao já mencionado projeto “SeaWatch” tiveram
a oportunidade de estar dotadas, pela primeira vez em 2019, com um equipamento
deste tipo, esperando-se que tal possa ser novamente viável nas próximas edições daquele
projeto. Como já alertado, as zonas ribeirinhas dos rios e estuários, próximos das grandes
cidades, são os locais onde deveria ser dada mais atenção a este assunto.
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Fot. 46 - Equipamentos de salvamento colocados em zonas ribeirinhas
(1) Apúlia, Esposende (2017); (2) Margem do rio Shannon, Limerick, República da Irlanda
(2019); (3) praia de Silverstrand, República da Irlanda (2019); (4) Margem do rio Tamisa,
Londres (2020) (Fotografias: AMN, 1; do autor: 2, 3 e 4)

Todas as entidades com responsabilidades no âmbito das atividades e dos
riscos aqui identificados podem fazer mais no campo da prevenção do risco
para minimizar os problemas que se fazem sentir no espaço de estudo, através
de educação, informação, e sensibilização, que ajudam fazer a diferença entre
uma população consciente e responsável em relação ao risco, ou uma população
negligente e impreparada para o minimizar (fot. 47).

Fot. 47 - Passeio marítimo de Lisboa na
zona de Belém (Fotografia do autor, 23 de
fevereiro de 2019).
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4.3 O papel dos privados
O papel dos privados neste campo é também da maior importância e situase, especialmente, ao nível dos operadores turísticos assim como todos os que
promovem o turismo e dele tiram proveito próprio. Todos eles devem ser certificados
para desempenharem esse papel com vista a que os turistas sintam que estão em
boas mãos. A responsabilidade dos privados pode ir bem além do que a lei lhes
impõe, dependendo da sua estratégia de mercado e faz-se notar mais em ofertas
turísticas onde o turista adquire um pacote completo, por não se querer preocupar
com detalhes, como o da segurança no destino.
O caso da indústria hoteleira é um exemplo do que queremos dizer. Os
hotéis cada vez mais se preocupam com a segurança, a todos os níveis, dos
seus hóspedes. Seja em caso de tempestades, tsunamis, vulnerabilidades do
terreno que esperam utilizar nas suas deambulações, qualidade na alimentação,
mobilidade e acessibilidade, segurança pública, muito pode ser feito por estes
estabelecimentos ao nível das recomendações e mesmo da imposição de certas
práticas securitárias.
Também as empresas marítimo-turísticas que fazem uso de meios náuticos
podem assumir práticas de responsabilidade efetiva perante os seus clientes, que
vão além do uso de coletes e das regras de embarque e desembarque nas respetivas
embarcações. A existência de briefings ou de folhetos sobre segurança relativamente
aos riscos que podem ser encontrados nestas atividades, poderão ser determinantes
para elas se realizem sem problemas neste domínio.
No que toca às empresas que vendem produtos ou serviços na área dos desportos
praticáveis no espaço de jurisdição marítima, também devem desenvolver esforços
no sentido de cumprirem a legislação em vigor, mas, além disso, devem criar
condições para que das suas ações não resultem situações de risco para os praticantes
com quem estão a trabalhar. Aqui exigem-se formadores devidamente habilitados e
conhecedores da atividade e do local onde vai ser praticada a atividade desportiva,
assim como meios e equipamentos regulamentares ou que cumpram exigências de
segurança impostas por uma entidade competente para o efeito, normalmente as
federações, se existirem.
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Ainda sobre esta questão, é de lembrar que no CMET podemos encontrar,
também no artigo 6.º, nomeadamente no ponto 2, algumas preocupações sobre o
que aqui pretendemos enfatizar quando refere que:
“[...] os profissionais do turismo, quando isso depender de si,
preocupam-se, em cooperação com as autoridades públicas, pela
segurança, prevenção de acidentes, proteção sanitária e higiene alimentar
dos que aos seus serviços recorrem; zelam pela existência de sistemas de
seguro e assistência apropriados; aceitam a obrigação de prestar contas,
segundo as modalidades previstas nas regulamentações nacionais, e, se
necessário, pagar uma indemnização equitativa no caso de desrespeito
pelas suas obrigações contratuais”.

4.4 O papel da educação, da informação e da sensibilização
A prevenção de acidentes faz-se com trabalho de antecipação aos problemas, mas
também de educação, sensibilização e informação aos cidadãos sobre os diferentes
tipos de riscos que podem encontrar.
A educação, juntamente com a sensibilização e a informação, são fatores
fundamentais em qualquer estratégia de segurança quando se trata de elucidar e
preparar os cidadãos para que sigam boas práticas. Os bons resultados que têm vindo a
verificar-se ao longo dos últimos anos no âmbito da segurança balnear, nomeadamente
no que respeita a fatalidades, é em muito devido às ações que têm sido levadas a efeito
por diversas entidades públicas e privadas nas próprias praias, mas também nas escolas
e noutros locais e circunstâncias em que se entende poder fazer chegar à população
mensagens de segurança e alerta para os perigos que ali podem encontrar.
Apostar numa cultura de segurança individual significa ensinar nas escolas, em
todos os graus de ensino, regras de civismo, cidadania e respeito pelos elementos,
pela natureza, e, especialmente, pelos outros cidadãos. Podemos aqui lembrar a
“vulnerabilidade cultural” referida por Gonçalves (2012:7) que tem a ver com a falta
de preparação das comunidades para enfrentarem situações de risco.
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A LBPC contém algumas disposições sobre este relevante aspeto, designadamente
no artigo 7.º, onde está previsto que “[...] os programas de ensino, nos seus diversos graus,
devem incluir, na área de formação cívica, matérias de proteção civil e autoproteção,
com a finalidade de difundir conhecimentos práticos e regras de comportamento a adotar
no caso de acidente grave ou catástrofe”.
Em termos da educação pública sobre riscos já percebemos que é uma matéria
que apenas desde há algumas décadas despertou a atenção do poder político. Por
isso, os diferentes riscos que afetam a população estiveram esquecidos durante muito
tempo até que se entendeu que havia muito trabalho a fazer no sentido de educar a
população sobre os riscos a que está sujeita todos os dias, embora uns mais imediatos
do que outros.
Desde 2015, o País dispõe de um Referencial de Educação para o Risco
nas escolas que pretende tornar as temáticas dos riscos em geral (coletivos, mas
também individuais) e dos comportamentos de autoproteção fundamentais para
uma sociedade resiliente e para a promoção de uma cidadania ativa na questão da
segurança. Esta linha tem vindo a ser seguida desde há vários anos em muitas escolas
seguindo uma recomendação de 2011 do Conselho Nacional de Educação, na qual
se considerou fundamental a promoção de uma cultura de segurança nas escolas
para preparação dos futuros adultos.
Numa abordagem publicada na revista PROCIV (2017), a Equipa de Educação
para o Risco, refere que o trabalho já desenvolvido neste contexto não pretende
impor às escolas um conhecimento profundo sobre as finalidades da proteção
civil – pois isso é uma incumbência de outras entidades – mas tão só suscitar nos
professores, nos educadores e nos responsáveis escolares o interesse que este matéria
lhes deve merecer, mostrando-lhes a importância do papel que têm em mãos ao
formar os cidadãos sobre o que podem e devem fazer pela sua segurança e dos que
pertencem à sua comunidade.
Refira-se que no dia 1 de março de 2015 as celebrações evocativas do Dia da
proteção Civil foram subordinadas ao tema central “A Proteção Civil e a Educação
para o Risco”, justamente para alertar a sociedade portuguesa sobre o papel que a
escola e a comunidade têm a desempenhar na segurança de cada um. Deve ainda
ser louvado o empenho que as entidades da proteção civil em Portugal têm vindo a
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desempenhar para que seja desenvolvida uma cultura de segurança geral em relação
aos riscos a que os cidadãos estão expostos, numa perspetiva de que quanto mais se
fizer a nível individual no campo da prevenção, menos é preciso fazer no âmbito da
resposta que muitas vezes acaba por ser ineficaz.
Porém, segundo Lourenço (2015), aquilo que poderia ter sido uma excelente
oportunidade para preparar os mais novos rumo a uma cultura de risco e de
resiliência - logo desde as salas de aulas dos primeiros graus do ensino em Portugal -,
não passou de um documento pouco conseguido, onde não se pugnou pelo rigor
dos conceitos elementares e da sua correta aplicação, assim como da terminologia
dos riscos ali usada e da não utilização de bibliografia, essa sim de referência, a nível
nacional sobre os riscos.
A educação cívica, onde se incluem princípios de segurança individual e coletiva,
deve começar cedo, sendo a escola um local de eleição para formatar os homens do
futuro. Como bem dizia Pitágoras há cerca de 2500 anos: “Eduquem-se as crianças
e não será necessário castigar os homens”.
A informação às populações sobre determinados riscos, sejam mais ou menos
frequentes, é uma atividade que pode ser desenvolvida por todos aqueles que
disponham de informação credível sobre o assunto, sejam entidades públicas,
privadas, associações, grupos ou mesmo indivíduos. Informar é o contrário de
desinformar ou de omitir. Se vivemos na era da informação, então temos de assumir
que apenas com comunidades e sociedades bem informadas é possível progredir
como indivíduo, grupo, coletividade, povo ou espécie.
No contexto que nos interessa, podemos dizer que muito se tem feito nos
últimos anos sobre este ponto. Várias entidades já têm possibilidade de lançar avisos
nacionais ou regionais sobre determinado risco que pode afetar a população. Embora este tipo de mecanismos possa não estar ainda a funcionar perfeitamente, o
facto é que se está a trabalhar para os melhorar. Jones (2019) lembra que nos EUA
existe uma organização que mediante um registo online é possível receber um aviso,
através de uma mensagem de correio eletrónico para quem o pretender através de
um endereço de e-mail sempre que aquele Serviço previr a ocorrência de um sismo
com magnitude superior a 5 na escala de Rischter.
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Em Portugal, a ANEPC também tem desenvolvido esforços no sentido de criar
mecanismos de aviso em caso de calamidade ou catástrofe. Um destes exemplos são
as mensagens sobre o risco de incêndio florestal, mas que, de acordo com notícias
vindas a público, nem sempre tem funcionado muito bem. Isto quer dizer que estas
ferramentas, apesar de existirem, ainda estão aquém de funcionar perfeitamente e de,
assim, cumprirem o seu propósito. Mas, só deste modo se faz o caminho: melhorando
e empenhando esforços e conhecimento nestas áreas do risco, seja em que área for.
A comunicação social e as redes sociais desempenham hoje um papel muito importante neste domínio devendo ser usadas massivamente para avisar as populações.
Mas o aviso e a informação podem ser de longo prazo ou de importância imediata.
Sabemos que a informação de longo prazo só tem efeito se for reiterada de tempos
a tempos pois, de outra forma, é esquecida. Por isso, a de caráter mais imediato
tem mais utilidade e deve ser privilegiada em detrimento daquela. Assim, parecenos que a informação geral e não imediata deve fazer parte das ações de educação e
sensibilização, enquanto a de importância imediata deve ser transmitida e veiculada
massivamente através de todos os canais possíveis.
No que às praias diz respeito, desde há alguns anos que o ISN, numa parceria com
o jornal DESTAK, publica um conjunto de artigos relacionados com a segurança
balnear em que deixa conselhos e ajuda a interpretar aspetos importantes sobre as
praias como a sinalética, o papel das autoridades, o papel de cada um e ainda sobre
as campanhas que são realizadas sobre o mesmo assunto. Esta parceria tem sido
muito útil pois permite levar a milhares de cidadãos informação de interesse para
todos. Os conselhos assim veiculados relacionam-se com a preparação da ida à praia
e com os cuidados a ter durante o período em que estão a banhos.
No âmbito de uma outra parceria do ISN com a Nestlé/Buondi e com a FPS,
em 2019, foi possível levar a muitos consumidores de café, e não só, conselhos e
recomendações sobre segurança balnear (fig. 95).
A DGS (2019), no seu portal na Internet e, também, através de folhetos distribuídos
em locais estratégicos, divulga muita informação sobre cuidados a ter durante o
verão, especialmente na perspetiva da saúde pública, matéria da sua responsabilidade.
Embora esta informação cubra outras áreas de interesse da sociedade, muita dela
destina-se especificamente aos banhistas e aos utilizadores da zona costeira.
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Fig. 95 - Pacotes de açúcar com mensagens sobre segurança, distribuídos em 2019

O importante papel da televisão e das redes sociais neste domínio é facilmente
percebido se tivermos em conta o bem conhecido impacto das imagens em relação
ao das palavras na passagem de uma determinada ideia ou mensagem. Nada melhor
do que algumas dessas imagens associadas a slogans fortes em horário nobre para
fazer chegar determinada mensagem a milhões de cidadãos no País e em todo o
mundo. Há quem refira que os media têm uma especial atração por questões do
risco que afetam os cidadãos e, particularmente, pelas suas consequências. O que é
mais impactante neste mundo do sétimo poder é o que vende e notícias em que não
entrem dramas, tragédias, horrores ou miséria – entre outros afins – não despertam
o interesse da população em geral. Por outro lado, Silveirinha (2007) referiu que os
riscos fora do comum são mais atraentes para os media do que os riscos correntes.
A questão das vítimas é outro aspeto importante para os media pois criam ainda
mais pânico e medo na sociedade. Se isto é mais notório na área do terrorismo e das
guerras, também o é no que respeita ao ambiente e à sustentabilidade.
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Hoje em dia, as redes sociais entraram no quotidiano de todos com, porventura,
ainda maior impacto do que a própria televisão e rivalizam com os meios tradicionais
de fazer jornalismo. Quem não possui hoje um smartphone com acesso à Internet
onde toma conhecimento de tudo o que se passa nos locais mais recônditos do
Planeta? Esta força das redes sociais é bem conhecida em todos os setores da
sociedade que a usam para fins específicos.
Em relação a outras tipologias dos riscos, há entidades que têm preocupações
e desenvolvem outro tipo de informação ao público, como é o caso de folhetos,
outdoors, ou painéis colocados em locais estratégicos para serem vistos pelo
maior número possível de cidadãos, de que é exemplo a informação e o cuidado
a ter no caso da identificação de águas-vivas que podem provocar problemas aos
banhistas (fot. 48).

Vivem no mar, são gelatinosas e têm
diferentes tamanhos, formas e cores.
Sobretudo no verão, são frequentes
junto à costa açoriana, no mar ou no
areal. Também conhecidas por medusas ou alforrecas, têm tentáculos que
em contacto com a pele podem libertar um líquido potencialmente
urticante.
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ALERTA ÁGUAS-VIVAS

PERIGO ÁGUAS-VIVAS

Quando existem alguns avistamentos e/ou poucas queixas
de picadas.

Quando existem avistamentos
diversos e/ou várias queixas
de picadas. O banho de mar é
desaconselhado.

SINTOMAS DA PICADA DE ÁGUA-VIVA
O contacto com uma água viva provoca uma
sensação de choque. Os sintomas posteriores
são dor forte e sensação de queimadura
(calor/ardor), irritação, vermelhidão, inchaço e
comichão.
Se entrar em contacto com águas vivas deve
sair da água e deve dirigir-se imediatamente ao
nadador-salvador.

CUIDADOS A TER EM CASO DE
CONTACTO COM ÁGUAS-VIVAS
• Não esfregar ou coçar a zona atingida para não espalhar o
veneno
• Não usar água doce, álcool ou amónia, nem colocar
ligaduras
• Lavar com cuidado com água do mar
• Retirar com cuidado os tentáculos da água viva utilizando
luvas, uma pinça de plástico e água do mar
• Em caso de contacto com caravela portuguesa deve
consultar assistência médica o mais rapidamente possível
Uma iniciativa:

Mais informações em www.aguasbalneares.azores.gov.pt
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Vivem na coluna de água, têm um
corpo gelatinoso, geralmente de
cor rosada e a com uma campânula
até 10 cm de diâmetro. Os 8 tentáculos podem atingir 2 m e têm um veneno
muito urticante.

Com o apoio:

Fot. 48 - Painel de alerta
para águas-vivas usado
na Região Autónoma
dos Açores (Fotografia
do autor, 2019).

Esta questão da informação aos cidadãos vem mencionada no artigo 7.º da
LBPC, sob a epígrafe informação e formação dos cidadãos. Aqui está estabelecido
que “[...] os cidadãos têm direito à informação sobre os riscos a que estão sujeitos em
certas áreas do território e sobre as medidas adotadas e a adotar com vista a prevenir ou a
minimizar os efeitos de acidente grave ou catástrofe”. E ainda que “a informação pública
visa esclarecer as populações sobre a natureza e os fins da proteção civil, consciencializálas das responsabilidades que recaem sobre cada instituição ou indivíduo e sensibilizá-las
em matéria de autoproteção”.
A DGS também leva a cabo, na sua esfera de responsabilidades, avisos sobre vários
aspetos relacionados com a segurança das pessoas do ponto de vista da prevenção da
doença. É o que se passa no que respeita aos cuidados a ter com a exposição ao sol,
e, mais uma vez, além do que cada cidadão deve fazer por si próprio, a DGS elabora
o seu Plano de Contingência Saúde Sazonal, onde se encontra um módulo dedicado
especificamente ao verão e que se apresenta como o referencial para os serviços do
Serviço Nacional de Saúde neste contexto (DGS, 2019).
Por exemplo, em caso de mau tempo que possa afetar este território, é ao IPMA
que cabe produzir a informação pública, com vista a chegar ao maior número
possível de cidadãos, que, muitas vezes, é depois transformada em avisos pela
ANEPC e veiculada através de OCS de grande assistência como a TV, a Internet e
as redes sociais. A Marinha e a AMN também são entidades retransmissoras desta
informação no que respeita ao mar e às zonas costeiras.
Ainda relacionada com esta temática, Silveirinha (2007) abordou a questão da
mediatização do risco na perspetiva em que os media tanto podem assumir um
papel tranquilizador, ou mesmo apaziguador, em relação a certas situações, como
podem contribuir para acicatar os ânimos da população se pretenderem passar a
ideia de que houve falhas que podiam ter sido evitadas. Por isso, a prevenção do
risco pode passar pelo uso dos media para fazer passar determinadas mensagens à
população em geral ou a grupos específicos mais vulneráveis. A informação pública
passada pelos media deve ser factual e rigorosa para assim ajudar a perceber o que se
passou e de que forma a resolução do problema está a ser conduzida.
A informação veiculada sobre esta matéria deve ser credível e bem elaborada
pois de outra forma pode não ter o impacto desejado. Lembre-se o que sucedeu na
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província italiana de Áquila, em 2009, quando um técnico previu a ocorrência de
um sismo de grandes proporções no seguimento de vários de pequena magnitude
que não surgiu logo depois das primeiras previsões, embora tenha sido várias
vezes anunciado nos media. Tal facto criou uma sensação de relaxamento na
população que acabou por ficar cética em relação a outros alertas do mesmo
cientista. Quando o pior aconteceu, a população não teve tempo de se preparar
e os prejuízos foram enormes. O alvo das críticas nestas situações são os técnicos,
mas também os políticos e os media. Por isso, uma das caraterísticas principais da
informação neste particular é a credibilidade, isto sem descurar que seja também
clara e concisa.
Por tudo o que ficou dito, os media, além de fazerem passar notícias catastróficas
e alarmistas – o que tão bem sabem fazer – também poderiam ser usados com maior
frequência no aviso sobre possíveis manifestações de riscos e sobre boas práticas
relacionadas com segurança individual e coletiva.
A sensibilização dos cidadãos, através de campanhas dedicadas dentro e fora
de portas, são outra forma considerada muito eficaz de passar mensagens de
interesse global ou específico. No que nos interessa para este estudo, há várias
iniciativas a decorrer todos os anos, em Portugal, com este propósito. No caso
da AMN, é de salientar o trabalho que os comandos locais da Polícia Marítima
têm levado a efeito desde o início de 2016, transmitindo estas preocupações e
avisos ao maior número possível de escolas e outras instituições inseridas nas
comunidades locais junto ao mar. Entre 2016 e 2019, o Programa “Cidadania
Marítima” foi apresentado a mais de 83 mil pessoas, entre as quais muitas crianças
em idade escolar (Tabela V e fot 49).
Tabela V - Resultados do Projeto “Cidadania Marítima da AMN.
Ano

N.º de ações

N.º de participantes

2016
2017
2018
2019
TOTAL

208
256
209
373
1046

21.433
13.841
22.447
25.848
83.569

(Fonte dos dados: Arquivo da AMN).
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O ISN também realiza anualmente, de forma autónoma ou com parceiros
institucionais, dezenas de campanhas de sensibilização para alguns destes riscos,
nomeadamente para os associados à prática balnear, mas também para outros que
se fazem sentir na zona costeira, como é o caso da prática desportiva. Neste caso,
por exemplo em 2019, foram realizadas campanhas de sensibilização destinadas aos
surfistas onde os clubes e a FPS se associaram juntamente com a Nestlé/Buondi.
Nas últimas décadas, e no campo específico da segurança balnear, sob a égide
do ISN, mas por iniciativa e com o apoio de diversas entidades, têm sido realizadas também várias campanhas de sensibilização que abrangem outras áreas além
da segurança, como é o caso do Programa “Praia Saudável” que junta a AMN, a
APA, o Instituto para a Reabilitação, a ABAE e a Fundação Vodafone Portugal.
Este Programa, com início em 2005, teve a sua 14.ª edição em 2019. Tem quatro
áreas de atuação principais: a segurança; o ambiente, a acessibilidade ou a inclusão

Fot. 49 - Formas de sensibilização levadas a cabo nas praias
(1) Programa Cidadania Marítima numa escola de Sines (2016), (2) Uma das 58 ações
realizadas pelo ISN em parceria com o LIDL no âmbito do projeto “Surf Salva” (2017); (3)
Mascote do projeto de parceria do ISN com a Fundação Vodafone “Verão de Campeão”
(2019); (4) Ação do projeto “Verão de Campeão” na praia da Mata (2019)
(Fotografias do autor, AMN e Fundação Vodafone Portugal).
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e sensibilização. Nestas 14 edições foi possível fazer passar mensagens importantes
a muitos milhares de cidadãos, entre adultos e crianças, com resultados não objetivamente conhecidos, mas que se acredita terem surtido um efeito muito positivo
nos milhões de pessoas que visitam os espaços balneares. No campo da segurança,
não pode deixar de se notar o decréscimo de fatalidades desde que o Programa foi
criado, embora não seja possível estabelecer uma relação de causalidade direta por
ausência de dados objetivos que relacionem as duas variáveis.
No campo da sensibilização, este Programa tem uma campanha que é realizada
durante a época balnear em várias praias do continente e que já chegou a mais de 336 mil
crianças e jovens deixando uma semente que irá certamente crescer em cada uma delas,
mas que se espalhará à respetiva família e amigos (fot. 49). Na época balnear de 2019,
com um esforço notável de Fundação Vodafone Portugal, atualizaram-se os conteúdos
desta campanha, criando-se novos atrativos, também digitais, e apresentando uma
mascote atrativa para os mais novos: o “Super Onda”, à volta do qual tudo se desenrolou.
Mais uma vez, os resultados foram considerados extraordinários, acreditando-se que este
tipo de iniciativas cumpram cabalmente o seu objetivo.
Mas, bastante antes disto, é de ressaltar uma campanha de sensibilização
realizada em 1972, em 40 praias das mais frequentadas do país, a qual foi
cuidadosamente preparada por um grupo de especialistas de várias áreas técnicas
(medicina, psicologia e comunicação), e que, no dia do encerramento da iniciativa,
contou com a presença do próprio Ministro da Marinha, almirante Pereira Crespo.
A AMN também divulga nos media informação importante sobre segurança,
dirigida a certas atividades específicas. Tal é o caso da pesca lúdica apeada em que, como
vimos, existe um risco elevado de ocorrerem acidentes e em que os pescadores não estão
sensibilizados, ou não querem, ter cuidados acrescidos, como lhes é recomendado.
Fig. 96 - Notícia
sobre ação de
sensibilização da
AMN dirigida aos
pescadores (Fonte:
Correio da Manhã
(versão impressa),
de 11 de janeiro
de 2018).
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4.5 O papel da sinalética
A sinalética, no terreno, é uma outra forma de fazer chegar às pessoas os
conteúdos informativos que os podem alertar para certos perigos. Existe sinalética
para praticamente todas as áreas de interesse em termos de segurança para as
populações e o ambiente.
Com aplicação na zona costeira, existe uma sinalética muito variada, dirigida
a alguns dos riscos que ali se fazem sentir. Para sinalizar arribas em risco, já vimos
antes várias situações em que a sinalética é bem colocada, outras em que tal não
sucede e outras em que está degradada, não se percebendo o seu conteúdo. Também
existem placas deste tipo em locais onde não se compreende bem o risco ali existente
porquanto os locais não cumprem os requisitos para tal. No caso das arribas (fot.
50), já vimos também que a responsabilidade é da APA.
A questão da sinalética sobre os diferentes tipos de perigos é abordada por Lourenço
(2018) que refere que se está a tender atualmente para uma certa uniformização
dos sinais que avisam para os riscos. Este facto é positivo pois permite que em
qualquer parte de um país, de uma região, ou mesmo do mundo, se possa interpretar
corretamente os sinais de perigo e assim tomar as medidas de segurança adequadas em
cada situação. Lourenço (2018) apresenta-nos ainda as principais caraterísticas deste
tipo de sinalética e a sua importância como forma de minimizar o risco.

Fot. 50 - Sinalética de risco na praia da Nossa Senhora a norte da Zambujeira do Mar
(Fotografia do Arquivo da AMN, agosto de 2018).
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Rebelo (2014) tinha alinhado pelo mesmo diapasão, explicando que estes sinais
devem obedecer a certos padrões de rigor para poderem cumprir o seu propósito.
Ao referir-se a alguma sinalética da zona costeira identificou alguns sinais destinados
a avisar os utilizadores deste espaço sobre vários tipos de risco e salientou que outros
são mais completos por terem as respetivas mensagens em língua inglesa. Este
facto é importante atendendo, como já vimos, à quantidade de cidadãos de outras
nacionalidades que frequentam este território português.
Existe sinalética específica para a zona costeira que se aplica a alguns dos riscos
aqui abordados. A da queda de arribas é, porventura, das mais antigas e das mais
conhecidas pela população. A responsabilidade pela sua colocação cabe à APA, que
a leva a cabo com apoio dos municípios, dos órgãos e serviços da AMN e do ICNF.
Como já vimos, estes sinais podem ser encontrados nos locais onde estas autoridades
entendem existir risco de derrocada ou de deslizamento em massa.
Nas situações de tempestade, as autoridades emitem avisos e tomam medidas
para evitar que os cidadãos se aproximem do mar ou de zonas de risco acrescido. A
colocação de barreiras físicas (fot. 51), bem como a existência de sinalética adequada
de prevenção, são formas normalmente usadas para este efeito, embora nem sempre
surtam o efeito desejado.

Fot. 51 - Sinalética colocada no portinho da Ericeira e na Costa da Caparica
(Fotografias do autor, março 2018).
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Noutro tipo de atitude proativa, o município de Odemira colocou sinalética
não regulamentada alertando para o facto das praias fora da época balnear não
estarem vigiadas (fot. 52). É claro que esta sinalética não deveria ser necessária, pelo
menos para os portugueses, mas esta zona é visitada por muitos turistas, alguns
de países do norte da Europa que habituados a águas mais frias, não têm pejo em
tomar banho nesta zona durante todo o ano.

Fot. 52 - Painel
colocado no acesso à
praia dos Alteirinhos
(Fotografia do autor,
dezembro de 2019).

No âmbito dos POOC, para proibir o acesso dos cidadãos a zonas de risco
provocado por tempestades, a Portaria n.º 241/2013, de 29 de julho, aprovou
os modelos de sinalética e as barreiras de proteção a adotar nas zonas balneares.
Esta sinalética determinou a substituição da existente para o mesmo efeito a partir
de 2015, nomeadamente a referente ao perigo de galgamento, queda de blocos e
arribas instáveis, proibição de circular e estacionar nas dunas e praias, proibição de
circular e estacionar nas arribas, praia de uso suspenso e zona interdita.
Também com aplicação nas zonas balneares, existem aprovadas várias placas de
aviso para vários tipos de riscos que podem ser encontrados por quem vai à praia
(fig. 97). Esta sinalética está aprovada por despacho do diretor do ISN (Despacho
n.º 5/2016, de 31 de março)44.
44

Vide https://www.amn.pt/ISN/Paginas/Missao.aspx
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Fig. 97 - Alguns sinais de proibição e de risco nas praias
(Fonte: Despacho n.º 5/2016, de 31 de março, do ISN)

Em relação à sinalética sobre risco de tsunami, que configurava uma lacuna no
nosso sistema de proteção civil, esta foi colmatada, recentemente, com a publicação
da Resolução n.º 1/2019, de 12 de dezembro, da Comissão Nacional de Proteção
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Civil, que aprovou a Diretiva Relativa à Norma Orientadora para a Instalação de
Sinalética em Áreas Expostas ao Risco de Rotura de Barragens e Áreas Expostas ao
Risco de Tsunami e Respetivos Caminhos de Evacuação (fig. 98).

Fig. 98 - Sinalética em vigor desde dezembro de 2019 sobre tsunamis.
(Fonte: Resolução n.º 1/2019, da CNPC).

Esta sinalética é a usada internacionalmente (fot. 53), o que permite ser
reconhecida em qualquer parte do mundo.

Fot. 53 - Sinalética de alerta de tsunami na praia de Telaviv
(Fotografia do autor, 6 de setembro de 2018).
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4.6 O papel dos cidadãos
Se já se demonstrou que existem muitas coisas que as autoridades do Estado
podem fazer – e já fazem – para minimizar os riscos aqui abordados, é muito
importante também frisar que a segurança de cada pessoa deve começar nela mesma.
Embora, como se sabe, qualquer Estado soberano tenha entre as suas incumbências
prioritárias a segurança e a salvaguarda da vida dos seus cidadãos, estes devem
assumir sempre uma postura preventiva e responsável em tudo o que fazem.
Em tudo o que seja previsível, expectável, ou conhecido, a segurança de cada
um deve começar em si próprio, isto é, a preocupação com a segurança coletiva
deve começar em cada cidadão. Embora esta máxima seja referida vezes sem conta
pelas autoridades que têm a ser cargo a segurança das populações, sabemos bem
que poucos a levam a sério. De facto, como já referimos várias vezes, seja por
ingenuidade, desconhecimento, desleixo, incúria, insensatez, entre tantos outros
adjetivos que poderíamos usar, os cidadãos não só não evitam os riscos, mas até
chegam a potenciá-los em algumas situações.
Fazer seguros de acidentes pessoais pode ajudar a resolver problemas decorrentes
de alguns tipos de acidentes e a compensar custos com tais acidentes, mas não
devolve a vida a ninguém, nem é suficiente para se viver descansado.
Sabemos bem que a atitude individual perante o risco não é, por norma,
espontânea nem proactiva. É preciso que haja estímulos exteriores para que o
cidadão se sinta impelido a ter determinado comportamento de prevenção e reação
perante uma adversidade. Por isso, subscrevemos tudo o que tenha a ver com
educação e formação neste contexto em todos os estágios do percurso académico de
cada um, com especial enfoque nos mais jovens.
Por exemplo, os cidadãos devem conhecer o sistema de aviso implementado no
seu país e na sua comunidade local, mas também devem conhecer os procedimentos
elementares a ter em caso de manifestação dos principais riscos a que estão sujeitos
e que são distintos de local para local. Saber emitir um alerta simples através do
112, ou de outras instâncias locais, saber como reagir quando toma conhecimento
de informação proveniente de autoridades oficiais sobre um determinado
acontecimento ou ocorrência, são tudo ações que podem ajudar a evitar problemas
e a salvar vidas em caso de emergência.
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Ainda no artigo 6.º da LBPC, entre os deveres gerais e especiais no âmbito da
proteção civil, vem definido que “[...] os cidadãos e demais entidades privadas têm o
dever de colaborar na prossecução dos fins da proteção civil, observando as disposições
preventivas das leis e regulamentos, acatando ordens, instruções e conselhos dos órgãos e
agentes responsáveis pela segurança interna e pela proteção civil e satisfazendo prontamente
as solicitações que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes”.
Se cada cidadão fosse, como desejado e recomendável, o primeiro responsável
pela sua própria segurança, certamente haveria menos problemas com o socorro
e seria poupado muito dinheiro. Daí a necessidade de informar, consciencializar,
formar e educar os cidadãos a este respeito. Isto pode e deve começar no seio das
famílias, mas também nas escolas, nas comunidades a que pertencem, religiosas,
desportivas, cívicas. Tudo o que possa ser feito neste domínio será pouco para criar
uma sociedade atenta, responsável e consciente da necessidade de minimizar o risco
a que se expõe ao usar este território.
Uma das formas de tentar orientar a conduta dos cidadãos e de reprimir
comportamentos indevidos é criar mecanismos de punição a quem não cumpre
as regras em vigor. No caso da ocupação racional da zona costeira, existe um
enquadramento legal em vigor que tem tido pouca aplicação no que respeita à
punição dos cidadãos por comportamentos ilegais ou incorretos enquanto
usufrutuários deste território.
Como referem Diogo e Lima (2008:12), os regimes contraordenacionais têm
uma dupla função jurídica assumindo-se como ferramentas fundamentais para
o exercício da autoridade pública. Quando as coisas não correm bem é preciso
aplicá-los correta e adequadamente, não usando de abuso de autoridade, mas
mantendo uma postura firme perante os infratores para que possam cumprir a
sua função. Se, como temos vindo a referir, a aposta correta e consciente deve ser
feita na prevenção, a aplicação de uma pena efetiva pode ser uma via importante
na própria “educação” da sociedade
Algumas condutas menos próprias nos espaços balneares, e que contrariem
a lei, podem ser punidas de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 96A/2006, de 2 de junho, que define o regime contraordenacional aplicável em
matéria de assistência aos banhistas. Concretamente, o artigo 5.º deste diploma,
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estabelece como contraordenação punível com coima de 55 a 550 euros, alguns
atos praticados pelos utentes das zonas de apoio balnear, designadamente, (1) o
incumprimento dos sinais de informação estabelecidos, tais como bandeiras,
placas, boias, das normas constantes do edital de praia e das instruções dadas pelos
nadadores-salvadores, relativamente a situações suscetíveis de colocar a segurança de
terceiros em perigo; e (2) o incumprimento das limitações legais estabelecidas para
as atividades náuticas motorizadas e não motorizadas ou praticar tais atividades à
margem das determinações das autoridades marítimas. Apesar de aqui previsto, a
ação policial nestes espaços tem tido um cariz mais didático e informativo do que
propriamente punitivo.
Sobre a resiliência, Torry (1979) e Tedim (2014) referem que este termo surgiu
na temática dos riscos no final dos anos setenta do século XX como o inverso da
vulnerabilidade. Apesar de existirem muitas tentativas de definir a resiliência, Tedim
(2014) explicou que uma das caraterísticas comuns à maior parte dessas definições “é
a existência de recursos e capacidades para enfrentar e reagir em situações adversas,
mostrando que a resiliência implica dispor de capacidade e recursos – e acrescentamos
nós de predisposição - para responder capazmente a situações de emergência”.
Assim, nenhuma estratégia securitária destinada a garantir a segurança dos
cidadãos pode ter resultados positivos se eles próprios não estiverem na disposição de
ser os primeiros responsáveis por ter os cuidados básicos a este respeito. Mesmo em
situações de viagens planeadas e organizadas por empresas especializadas na matéria,
a preparação da viagem e o conhecimento de aspetos fundamentais dos destinos a
visitar devem ser uma preocupação do indivíduo que vai viajar. Este aspeto faz parte
de uma cultura de segurança individual que se deve fazer sentir em qualquer atividade,
mas que infelizmente não está ainda suficientemente enraizada dentro de cada um.
Lembre-se, a este respeito, que esta ideia de que a segurança do turista começa
em si mesmo, já tinha sido apresentada no já referido Código Mundial de Ética
do Turismo de 1999 (CMET), no ponto n.º 6, do artigo 1.º, quando se refere
que “[...] os turistas e visitantes têm a responsabilidade de procurar informar-se, antes
mesmo da sua partida, sobre as características dos países que se propõem visitar; devem
ter consciência dos riscos em matéria de saúde e segurança inerentes a toda a deslocação
para fora do seu meio habitual, e comportar-se de maneira a minimizar esses riscos”.
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