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Curriculum Vitae 

Identificação 

Nome: João Paulo de Sousa Areosa 

Local e data de Nascimento: S. Jorge de Arroios – Lisboa, em 09 de Fevereiro de 1971  

Nacionalidade: Portuguesa 

Contacto telefónico (telemóvel): 914751438 

E-Mail: joao.s.areosa@gmail.com 

 

Formação académica e título de especialista 

Licenciatura em Sociologia pela Universidade Lusófona (conclusão em 2000), com 

classificação final de 15 valores. 

Pós-graduação em Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e com a duração de 540 

horas (conclusão em 2002), na Eco-Saúde, com classificação final de 15 valores. 

Mestrado em Sociologia do Emprego, pelo ISCTE (conclusão em 2004), com 

classificação final de Muito Bom (média de 16 valores na parte curricular). Título da 

dissertação: Uma visão sociológica sobre a actividade profissional num serviço de 

imagiologia: um estudo de caso. 

Doutoramento em Sociologia, pelo ISCTE-IUL (conclusão em 2011) com classificação 

final “Aprovado com Distinção e Louvor”. Título da dissertação: Riscos e sinistralidade 

laboral: um estudo de caso em contexto organizacional. 

Título de especialista na área científica de Segurança e Higiene no Trabalho, atribuído 

pelo ISLA-Leiria, em Dezembro de 2013. 

Pós-doutorando na Universidade Nova de Lisboa. Título da investigação: Erro humano 

em organizações de alto risco (2015-2018). 
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Experiência profissional 

Docente no Instituto Superior de Línguas e Administração - ISLA (Leiria) a partir do 

ano letivo 2011-2012 e Diretor do curso de Engenharia de Segurança no Trabalho a 

partir de 2016 (cessou funções em 2017). 

Docente no Instituto Superior de Educação e Ciências - ISEC (Lisboa) entre os anos de 

2014 e 2016. 

Professor convidado no Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) nos anos letivos 2013-

2014 e 2016-2017 (até ao presente). 

Cursos de Inglês realizados no Citeforma e no Cambridge School. Diversos cursos de 

Informática, nomeadamente, SPSS - Professional Statistics, Auto-Cad, Word, Excel, 

Power Point, SAP/R3 e Internet. 

Curso de formação pedagógica para formadores (2006). 

Curso de socorrismo (2008).  

Curso de formação profissional de Auditoria Interna (ISO 19011 e NP 4397). 

Docente/formador convidado em diversos cursos de formação no âmbito SHST, 

nomeadamente no curso de atualização de CAP em SHST, no IST (Instituto Superior 

Técnico), em 2009 e no Instituto Piaget – Campus de Almada (2013). 

Elaboração de cadernos de encargos para concursos públicos (no Metropolitano de 

Lisboa, EPE). 

Presidente de júri e membro de júri em concursos públicos (no Metropolitano de 

Lisboa, EPE). 

Estágio profissional realizado no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 

(Delegação de Lisboa), com 360 horas, no âmbito da saúde ocupacional e ambiental, 

nomeadamente, avaliação da qualidade do ar interior (CO2, CO, poeiras, formaldeído, 

humidade relativa, VOC’s), verificação dos níveis de conforto térmico nos locais de 

trabalho, análises ao amianto e avaliação da plumbémia (2003). 

Técnico Superior de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST), no 

Metropolitano de Lisboa, EPE (2001-2016). 
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Chefe de núcleo (em regime de comissão de serviços) da área de segurança no trabalho 

nas empresas Carris, Metropolitano de Lisboa, Transtejo e Soflusa (Transportes de 

Lisboa), em 2016 e 2017. 

Chefe de núcleo (em regime de comissão de serviços) da área de segurança no trabalho 

no Metropolitano de Lisboa (de Junho 2017 até ao presente) cujas principais atividades 

estão relacionadas com a prevenção e de proteção contra riscos profissionais, 

nomeadamente: 

 Coordenação da equipe de SHST na empresa; 

 Análise das situações de risco nos locais de trabalho (por categoria profissional); 

 Análise aprofundada, verificação e avaliação dos acidentes de trabalho e 

controlo das comparticipações pagas pela seguradora; 

 Registo e acompanhamento de todas as situações de acidente (com ou sem 

baixa); 

 Avaliação, controlo e redução/eliminação de riscos (físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos e outros) nos locais e postos de trabalho; 

 Verificação das condições, processos, procedimentos e organização geral do 

trabalho; 

 Monitorização do ruído laboral nas categorias profissionais expostas; 

 Estudos de iluminação nos locais de trabalho; 

 Controlo da qualidade da água em todas as instalações da empresa, através da 

recolha de amostras para análise química e bacteriológica laboratorial; 

 Controlo da exposição de trabalhadores ao chumbo; 

 Avaliação, controlo e atribuição de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e 

atualização do respetivo regulamento interno; 

 Elaboração e acompanhamento do procedimento interno para agentes químicos; 

 Análise da legislação e Diretivas Comunitárias no âmbito SHST; 

 Avaliação dos diversos parâmetros da qualidade do ar interior e análise dos 

relatórios efetuados; 

 Análise e preenchimento de participações para enviar à segurança social com 

vista à atribuição de doenças profissionais. Esta atividade é elaborada em 

conjunto com a medicina do trabalho (médico do trabalho); 

 Estudos para implementação de sinalização de segurança; 

 Gestão de resíduos hospitalares (referentes aos postos médicos); 
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 Avaliação, programação e aferição dos resultados de todas as 

desinfestações/desratizações realizadas nas instalações da empresa e 

acompanhamento de alguns destes trabalhos (diurnos e noturnos); 

 Formação de trabalhadores no âmbito SHST; 

 Elaboração dos manuais internos de formação no âmbito SHST (Manual geral; 

manual de riscos Elétricos; manual de riscos ergonómicos, manual de utilização 

de EPI e manual de riscos químicos); 

 Participação nos concursos públicos do seguro de acidentes de trabalho e no 

concurso públicos para contratação de serviços de desinfestação (este último 

com elaboração de todo o caderno de encargos e análise de propostas); 

 Elaboração do manual geral da empresa sobre prevenção de riscos profissionais; 

 Informação geral à comunidade laboral sobre os riscos profissionais existentes 

na empresa; 

 Acompanhamento e tutória de estágios profissionais para técnicos superiores de 

segurança e higiene no trabalho e técnicos de segurança e higiene no trabalho; 

 Elaboração de dois relatórios anuais sobre as atividades do serviço, um dos quais 

para a ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho; 

 Elaboração de relatórios mensais sobre a sinistralidade laboral; 

 Elaboração do relatório anual de ruído laboral; 

 Redação de artigos para divulgação interna da empresa; 

 Redação e revisão dos procedimentos internos a adotar em caso de acidente de 

trabalho; 

 Avaliação e prevenção de riscos e de acidentes de trabalho; 

 Redação da política interna no âmbito SHST; 

 Gestor/responsável pelos contratos de Desinfestações, Controlo da qualidade da 

água e pelo Seguro de Acidentes de Trabalho; 

 Membro designado (pela administração da empresa) para a comissão interna 

paritária de SHST. 

 

Desempenho técnico-científico 

Conferências ou comunicações proferidas 

2002 – Conferência proferida sob o tema “Gestão das condições de trabalho: Acidentes 

de trabalho e doenças profissionais”, organizado pela NPF – 3 e 4 de Dezembro de 
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2002. 

2005 – Conferência proferida sob o tema “A profissão de sociólogo: o seu papel na área 

da saúde e a investigação em contexto hospitalar”, organizado pela Universidade 

Lusófona – 12 de Maio de 2005. 

2005 – Conferência proferida sob o tema “A hegemonia contemporânea de «novos» 

riscos”, organizado pelo Instituto Superior Técnico (IST) – 13 de Maio de 2005. 

2005 – Comunicação proferida sob o tema “The power of the media in the development 

of some forms of discurse: work, love and family”, organizado pela Universidade de 

Helsínquia, Finlândia – 26 e 27 de Agosto de 2005. 

2007 - Comunicação proferida sob o tema “As percepções de riscos dos trabalhadores: 

conhecimento ou «iliteracia»?” organizado pela SPOSHO – 8 e 9 de Fevereiro de 2007. 

2007 - Comunicação proferida sob o tema “Atitudes e comportamentos perante o risco” 

organizado pela Ordem dos Engenheiros da região Norte – 31 de Maio e 1 de Junho de 

2007. 

2007 – Conferência proferida sob o tema “As percepções de riscos num serviço de 

imagiologia hospitalar”, organizado pelo Instituto Superior Técnico (IST) – 13 a 15 de 

Novembro de 2007. 

2008 - Comunicação proferida sob o tema “Risco e análise de riscos: contributos para a 

sua conceptualização” organizado pela SPOSHO – 7 e 8 de Fevereiro de 2008. 

2008 - Comunicação proferida sob o tema “O risco no âmbito da teoria social” 

organizado pela APS (Associação Portuguesa de Sociologia) – 25 a 28 de Junho de 

2008. 

2009 - Comunicação proferida sob o tema “Do risco ao acidente: que possibilidades 

para a prevenção?” organizado pelo X Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências 

Sociais – 4 a 7 de Fevereiro de 2009. 

2009 – Conferência proferida sob o tema “Organizações de alta fiabilidade: que limites 

para a segurança?”, organizado pelo Instituto Superior Técnico (IST) – 3 a 5 de 

Novembro de 2009. 
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2009 – Conferência proferida sob o tema “Revisitando a teoria sociológica dos 

acidentes de trabalho”, organizado pelo Instituto Superior Técnico (IST) – 3 a 5 de 

Novembro de 2009. 

2010 - Conferência proferida sob o tema “Saberes leigos versus conhecimento 

especializado: duas visões sobre o mesmo «problema»?”, organizado pelo Instituto de 

Ciências Sociais (ICS) – 29 e 30 de Novembro de 2010. 

2011 - Conferência proferida sob o tema “Actividades do serviço interno de Segurança 

e Saúde no Trabalho”, organizado pelo Metropolitano de Lisboa – 28 de Abril de 2011. 

2011 - Conferência proferida sob o tema “A Segurança Comportamental e o mundo do 

trabalho” organizado pela secção “Trabalho, Organizações e Profissões (TOP)” da 

Associação Portuguesa de Sociologia - 7 e 8 de Julho de 2011. 

2011 – Conferência proferida sob o tema “Acidentes de trabalho: o visível e o invisível 

na realidade portuguesa”, organizado pela RICOT (Rede de Investigação Sobre 

Condições de Trabalho) - 15 e 16 de Setembro de 2011. 

2011 - ALVES, Paulo; CORREIA, Manuel; AREOSA, João. Conferência proferida sob 

o tema “Os sindicatos e as tecnologias: a adopção das TIC pelos sindicatos 

portugueses”, organizado pelo DINÂMIA/ISCTE-IUL - 13 de Dezembro de 2011. 

2012 - ALVES, Paulo; GONÇALVES, Luís; AREOSA, João; DIONÍSIO, Hugo. 

Conferência proferida sob o tema, “A regulação no domínio da saúde e segurança no 

trabalho em Portugal”, organizado pelo DINÂMIA/ISCTE-IUL - 18 de Maio de 2012. 

2012 - Conferência proferida sob o tema “Fundamentos teóricos da Segurança 

Comportamental”, organizado pela Revista Segurança Comportamental, no ISCTE-IUL 

– 19 de Junho de 2012. 

2012 – Participação como orador na mesa de encerramento do III Workshop de 

Segurança Comportamental sob o tema “Zero acidentes: utopia ou realidade”, 

organizado pela Revista Segurança Comportamental, no ISCTE-IUL – 20 de Junho de 

2012. 

2012 - Conferência proferida sob o tema “As perceções de riscos dos trabalhadores: 

qual a sua importância para a prevenção de acidentes de trabalho?”, organizado pela 

RICOT (Rede de Investigação Sobre Condições de Trabalho), na FLUP – 13 de Julho 

de 2012. 
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2012 - Conferência proferida sob o tema “Análise de acidentes: uma perspetiva 

epistemológica”, organizado pela RICOT (Rede de Investigação Sobre Condições de 

Trabalho), na FLUP – 13 de Julho de 2012. 

2012 – Workshop de Segurança no Trabalho, dedicado ao tema “Riscos Psicossociais”, 

organizado pelo Instituto Superior de Línguas e Administração - ISLA (Leiria), em 25 

de Setembro de 2012. 

2012 - Conferência proferida sob o tema “Riscos e acidentes de trabalho: inevitável 

fatalidade ou gestão negligente”, organizado pela Escola Superior de Enfermagem de 

Lisboa, em 3 e 4 de Outubro de 2012. 

2012 - Conferência proferida sob o tema “As perceções de riscos dos trabalhadores: 

qual a sua importância para a prevenção de acidentes de trabalho?”, organizado pela 

RICOT (Rede de Investigação Sobre Condições de Trabalho), no Instituto Piaget 

(Almada) – 30 de Novembro de 2012 (2º Edição). 

2012 - Conferência proferida sob o tema “Análise de acidentes: uma perspetiva 

epistemológica”, organizado pela RICOT (Rede de Investigação Sobre Condições de 

Trabalho), no Instituto Piaget (Almada) – 30 de Novembro de 2012 (2º Edição). 

2012 – Workshop técnico “Avaliação de Riscos Psicossociais”, organizado pelo 

Instituto Superior de Línguas e Administração - ISLA, em 17 de Dezembro de 2012. 

2013 – Formação técnica “Análise e intervenção de Riscos Psicossociais”, organizado 

pelo no Instituto Piaget (Almada), em 29 de Janeiro de 2013. 

2013 – Seminário de lançamento da Revista Portuguesa de Psicanálise, cuja 

apresentação foi baseada no tema “Christophe Dejours e a Psicodinâmica do Trabalho”. 

O evento foi organizado pela Sociedade Portuguesa de Psicanálise - 28 de Novembro de 

2013. 

2013 – Conferência “Liderança e participação em segurança e saúde no trabalho”, 

proferida sob o tema “O contributo das ciências sociais para a análise de acidentes”, 

organizado pelo DINÂMIA’CET-IUL, no ISCTE-IUL – 2 de Dezembro de 2013. 

2013 – Seminário “Psicodinâmica do Trabalho - Entre o prazer e o sofrimento 

provocado pelo trabalho”, proferida sob o tema “Trabalho e saúde mental: caminhos 

percorridos e enigmas por decifrar”, organizado no Instituto Superior de Línguas e 

Administração - ISLA, em 20 de Dezembro de 2013. 
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2014 - Comunicação proferida sob o tema “A Psicodinâmica do Trabalho: Reflexões 

sobre a qualidade de vida no trabalho” organizado pela Ordem dos Engenheiros da 

região Norte (CIS2014) – 6 e 7 de Março de 2014. 

2014 - Comunicação proferida no lançamento da campanha da Agência Europeia SST 

2014/2015 (Gestão do stresse e dos riscos psicossociais no trabalho), proferida sob o 

tema “O mundo do trabalho em (re)análise: uma abordagem a partir da psicodinâmica 

do trabalho”, em 8 de Maio de 2014. 

2014 - Conferência proferida sob o tema “Sociedade dos riscos emergentes”, organizado 

pela RICOT (Rede de Investigação Sobre Condições de Trabalho), na FLUP – 13 de 

Junho de 2014. 

2014 - Conferência proferida sob o tema “Os efeitos do trabalho na saúde mental: uma 

análise a partir da psicodinâmica do trabalho”, organizado pela RICOT (Rede de 

Investigação Sobre Condições de Trabalho), na FLUP – 13 de Junho de 2014. 

2014 - Conferência proferida na “Oficina de Trabalho - Causas raízes na investigação 

de acidentes e incidentes de trabalho”, organizado pela Revista Segurança 

Comportamental (V Workshop de Segurança e Saúde Comportamental), no ISEC, em 

17 de Junho de 2014. 

2014 – Conferência proferida no âmbito da campanha da Agência Europeia SST 

2014/2015 (Gestão do stresse e dos riscos psicossociais no trabalho), sob o tema “Como 

Avaliar Riscos Psicossociais nas Organizações?”, no Instituto Politécnico de Leiria, em 

29 de Setembro de 2014. 

2015 - Conferência proferida no âmbito do seminário “Riscos psicossociais e condições 

de trabalho”, organizado na Universidade Lusófona, em 18 de Maio de 2015. 

2015 - Comunicação proferida no âmbito das “III Jornadas de Segurança, Higiene e 

Saúde no trabalho”, cujo tema foi: “Os Perigos e Riscos no Setor dos Serviços – Boas 

Práticas”. O evento foi organizado pela Câmara Municipal de Cascais, em 4 de Junho de 

2015. 

2015 - Comunicação proferida no âmbito da “I Conferência Internacional para as 

Condições de Vida”, cujo tema da apresentação foi: “A desumanização do trabalho na era 

da flexploração”. O evento foi organizado pelo Observatório para as Condições de Vida 

(OCV) e realizado na Universidade Nova de Lisboa, nos dias 22 e 23 de Junho de 2015. 

https://www.academia.edu/6406211/A_Psicodinamica_do_Trabalho_Reflexoes_sobre_a_qualidade_de_vida_no_trabalho
https://www.academia.edu/6406211/A_Psicodinamica_do_Trabalho_Reflexoes_sobre_a_qualidade_de_vida_no_trabalho
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2015 – Conferência proferida no âmbito da campanha da Agência Europeia SST 

2014/2015 (Gestão do stresse e dos riscos psicossociais no trabalho), sob o tema “O 

papel dos riscos psicossociais na sustentabilidade das organizações”, realizado no 

auditório da Ordem do Médicos - Lisboa, em 22 de Outubro de 2015. 

2015 – Conferência proferida sob o tema “O mundo do trabalho em (re)análise: uma 

abordagem a partir da psicodinâmica do trabalho”, realizada na Universidade Europeia- 

Lisboa, em 23 de Outubro de 2015. 

2016 - Comunicação proferida no âmbito do “Simpósio Ibérico de Riscos 

Psicossociais”, cujo tema da apresentação foi: “Trabalho e a saúde mental”. O evento 

foi organizado pela Universidade Fernando Pessoa (Porto), no dia 22 de Abril de 2016. 

2016 – Conferência proferida no I encontro da SOLID, sob o tema “Trabalho e saúde 

mental”, realizada na Gare marítima de Alcântara- Lisboa, em 30 de Abril de 2016. 

2016 – Conferência proferida no âmbito da campanha ibérica de prevenção de acidentes 

de trabalho da ACT, sob o tema “Os acidentes de trabalho: da teoria à prevenção”, 

realizada no centro Olga Cadaval (Sintra), em 13 de Maio de 2016. 

2016 - Comunicação proferida no âmbito do “I Congresso Luso-Brasileiro de 

Segurança, Saúde Ocupacional e Ambiental”, cujo tema da apresentação foi: “A 

psicodinâmica do trabalho e a saúde mental”. O evento foi organizado pelo instituto 

Politécnico de Coimbra, nos dias 2 e 3 de Junho de 2016. 

2016 – Conferência proferida no âmbito do 53º Encontro Presencial do Fórum 

Acidentes do Trabalho, sob o tema “Experiência de análise de Acidentes de Trabalho 

em Portugal”, realizado na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), em 13 de 

Junho de 2016. 

2016 – Conferência proferida no âmbito das palestras comemorativas dos 50 anos da 

FUNDACENTRO, sob o tema “As consequências do trabalho na saúde física e mental 

dos trabalhadores”, realizado no Auditório da Fundacentro – Curitiba/PR, em 16 de 

Junho de 2016. 

2016 – Conferência proferida sob o tema “Percepção das Condições de Trabalho por 

Trabalhadores”, realizada na Universidade Tuiuti do Paraná – Curitiba/PR, em 16 de 

Junho de 2016. 
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2016 – Conferência proferida no âmbito do 54º Encontro Presencial do Fórum 

Acidentes do Trabalho, sob o tema “O lado obscuro dos acidentes de trabalho – o caso 

de uma empresa portuguesa de transporte ferroviário”, realizado na Universidade de São 

Paulo (USP), em 20 de Junho de 2016. 

2016 – Conferência proferida sob o tema “Trabalho e saúde mental”, realizada na 

Universidade Paulista (Vergueiro), em 21 de Junho de 2016. 

2016 - Comunicação proferida no âmbito da “II Conferência Internacional para as 

Condições de Vida”, cujo tema da apresentação foi: “Capitalismo, trabalho e saúde 

mental”. O evento foi organizado pelo Observatório para as Condições de Vida (OCV) e 

realizado na Universidade Nova de Lisboa, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2016. 

2016 - Conferência proferida no âmbito do VI Workshop de Segurança 

Comportamental, cujo tema da apresentação foi: “Investigação de acidentes de trabalho”. 

O evento foi organizado pela Revista Segurança Comportamental” e realizado no ISEC, 

em 29 de Setembro de 2016. 

2016 - Comunicação proferida no âmbito da “41º colóquio da qualidade”, cujo tema da 

apresentação foi: “Gestão de acidentes de trabalho”. O evento foi organizado pela APQ 

e realizado no ISCTE-IUL, nos dias 10 e 11 de Novembro de 2016. 

2016 - Conferência proferida no âmbito do II ciclo de conferências mensais, cujo tema 

da apresentação foi: “Capitalismo e precarização do trabalho”. O evento foi organizado 

pelo Instituto de Sociologia” e realizado na Universidade do Porto, em 14 de Dezembro 

de 2016. 

2017 - Comunicação proferida no âmbito do “Seminário – Locais de trabalho saudáveis 

para todas as idades”, cujo tema da apresentação foi: “Acidentes de trabalho: Modelos de 

análise e prevenção”. O evento foi organizado pela Câmara Municipal de Lisboa e 

realizado no Auditório dos serviços sociais, no dia 24 de Janeiro de 2017. 

2017 - Comunicação proferida sob o tema “Compreender os comportamentos para 

melhorar a segurança”, organizado pela RICOT (Rede de Investigação Sobre Condições 

de Trabalho), na FLUP – 9 de Maio de 2017. 

2017 - Comunicação proferida sob o tema “Compreender os comportamentos para 

melhorar a segurança”, organizado pela RICOT (Rede de Investigação Sobre Condições 

de Trabalho), no Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) – 11 de Maio de 2017. 
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2017 – Comunicação proferida sob o tema “Erro Humano”, no 4º Congresso 

Internacional sobre Condições de Trabalho, organizado pela RICOT (Rede de 

Investigação Sobre Condições de Trabalho), na Universidade do Porto (FLUP) - 7 e 8 

de Setembro de 2017. 

2017 – Seminário sobre “Fatores psicossociais no trabalho”. O evento foi organizado 

pelo FIERGS – SESI (Porto Alegre – Brasil) em 3 de Outubro de 2017. 

2017 – Conferência proferida sob o tema “ Investigação de Acidentes de Trabalho e 

alguns Modelos de Análise”, realizada na Universidade Tuiuti do Paraná – Curitiba/PR, 

em 6 de Outubro de 2017. 

2017 – Conferência proferida sob o tema “O erro no trabalho: condições 

organizacionais”, realizada na Fundacentro (São Paulo), em 10 de Outubro de 2017. 

2017 – Conferência proferida sob o tema “A segurança e saúde no trabalho em Portugal: 

Regulamentações institucionais e funcionamento”, realizada na Fundacentro (São 

Paulo), em 10 de Outubro de 2017. 

2017 – Conferência proferida sob o tema “Investigação de acidentes de trabalho”, no 

14.º Fórum Nacional de Medicina do Trabalho, Organizado pela Sociedade Portuguesa 

de Medicina do Trabalho, em 3 de Novembro de 2017. 

2018 – Reunião aberta sob o tema “Acidentes de trabalho e doenças profissionais”. 

Organizado pelo Grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (Assembleia da República) – 

18 de Abril de 2018. 

2018 – Aula aberta sob o tema “Riscos ocupacionais: uma antecâmara para os 

acidentes”. Organizado pela Escola Superior de Tecnologias da Saúde (Instituto 

Politécnico de Lisboa (IPL) – 14 de Maio de 2018. 

2018 – Conferência proferida sob o tema “Obstáculos e dificuldades na investigação de 

acidentes de trabalho”, no seminário sobre “Acidentes de Trabalho: Trabalhadores 

Jovens - Geração segura e saudável”. O evento foi organizado pelo ISEL e pela ACT 

em 23 de maio 2018. 

 

 

 



 12 

Capítulos de livros e artigos publicados 

NEVES, Manuel; AREOSA, João (2002), «Prevenção e segurança no trabalho», Jornal 

ML, Nº 3, 6. 

AREOSA, João (2003), «Riscos e acidentes de trabalho: inevitável fatalidade ou gestão 

negligente». Sociedade e Trabalho. Nº 19/20, 31-44. 

AREOSA, João (2004), «A ergonomia na utilização do computador». Jornal ML, Nº 18, 

13-14. 

AREOSA, João (2005a), «A hegemonia contemporânea dos “novos” riscos», in Guedes 

Soares et al. (Orgs), Análise e gestão de riscos, segurança e fiabilidade. Lisboa: 

Instituto Superior Técnico, 203-218. 

AREOSA, João (2005b), «O ruído não merece ser ouvido». Metropolitano de Lisboa – 

Exploração Industrial. Nº 30, 2-4. 

AREOSA, João (2007a), «As percepções de riscos dos trabalhadores: conhecimento ou 

“iliteracia”?». SPOSHO – Universidade do Minho, 131-134. 
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(IPS), no dia 11 de Maio de 2017. 

Membro da comissão científica do III Encontro Cientifico I2ES, a realizar em Junho de 

2017, no ISLA-Santarém. 

Membro da comissão científica do II Congresso Luso-Brasileiro de Segurança, Saúde 

Ocupacional e Ambiental - SsOA 2017, realizado em Julho de 2017 (Rio de Janeiro – 

Brasil). 

Membro da organização do 4º Congresso Internacional sobre Condições de Trabalho, o 

qual decorreu na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, nos dias 7 e 8 de 

Setembro de 2017. Site: http://ricot.com.pt/ 

Membro da comissão científica da 7ª edição do Congresso “Vertentes e desafios da 

Segurança”  (realizado em Outubro de 2017). 

Membro da comissão científica do 14.º Fórum Nacional de Medicina do Trabalho, 

Organizado pela Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, em 3 de Novembro de 

2017. 

Membro da comissão científica do Congresso Internacional SHO/2018 (Universidade 

do Minho). 

Membro da comissão científica do III Congresso Luso-Brasileiro de Segurança, Saúde 

Ocupacional e Ambiental - SsOA 2018. 

Membro da organização da Conferência - Riscos Psicossociais e Relações de Trabalho 

no Século XXI. Oradora: Deise Ferraz (Universidade Federal de Minas Gerais – Brasil). 

Evento realizado no Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) em 25 de Junho de 2018. 

Membro da comissão científica da 8ª edição do Congresso “Vertentes e desafios da 

Segurança”  (a realizar em Outubro de 2018). 

 

Atividades de avaliação de natureza académica (enquanto membro do júri - 

nacional) 

Licenciatura (em engenharia de segurança do trabalho) 

Paula Alexandra Bispo (2011) – ISEC (Arguente externo). 

http://ricot.com.pt/
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Nuno Oliveira (2013) - ISLA (Arguente). 

Ana Ruivo (2013) - ISLA (Arguente). 

Joana Rebelo (2013) - ISLA (Arguente). 

Frederico Gonçalves (2013) - ISLA (Arguente). 

Manuela Constantino (2014) - ISLA (Arguente). 

Isa Tatiana (2014) - ISLA (Arguente).  

Fabiana Pinto (2014) - ISLA (Arguente). 

Paulo Repolho (2014) - ISLA (Arguente).  

Nuno Neves (2016) - ISLA (Arguente). 

Armando José Carreira (2016) – ISLA (Presidente do júri). 

Hilário Louro (2016) - ISLA (Orientador). 

 

Mestrado (em gestão da prevenção de riscos laborais) 

Fátima Oliveira Afonso (2012) – ISLA (Presidente do júri). 

António Augusto Ribeiro (2013) – ISLA (Presidente do júri). 

Sandra Silva (2015) – ISLA-Santarém (Arguente). 

Mestrado (em enfermagem, com especialização em gestão de serviços de 

enfermagem) 

Tânia Mendes (2013) – Universidade Católica Portuguesa (coorientador). 

Mestrado (em Psicologia Clínica e da Saúde) 

Dília Pinheiro Nunes (2014) – Instituto Piaget - Almada (Arguente). 

Mestrado (em Engenharia e Gestão Industrial) 

Ana Margarida Pina (2014) – Universidade Nova de Lisboa (Vogal). 

Mestrado (em Solicitadoria de Empresa) 

Ana Margarida D. Azevedo (2015) – Instituto Politécnico de Leiria (Arguente). 

Mestrado (em História Contemporânea) 
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Tiago Siqueira Reis (2017) – Universidade Nova de Lisboa (Vogal). 

 

Mestrado (em Sociologia) 

Lara Costa Querido (2017) – ISCTE-IUL (Arguente). 

Mestrado (em Segurança e Higiene no Trabalho) 

Patrícia Campos Morgado (2017) – Instituto Politécnico de Setúbal (Arguente). 

Pedro Miguel dos Santos Gonçalves (2018) – Instituto Politécnico de Setúbal 

(Arguente). 

 

Atividades de avaliação de natureza académica (enquanto membro do júri - 

internacional) 

Programa de Doutorado em Distúrbios da Comunicação 

Tangriane Hainiski Ramos Melek (2016) - Banca de Exame de Qualificação do 

trabalho intitulado: “Ruído, condições de trabalho e saúde: um olhar para os 

trabalhadores de mineração” da Universidade Tuiuti do Paraná, Brasil (como 

Membro Titular Externo). 

Programa de Doutorado em Administração 

Aline Guerra de Morais (2017) - Banca de Exame de Qualificação do trabalho 

intitulado: “Suicídio: uma alternativa posta socialmente” da Universidade 

Federal de Minas Gerais, Brasil (como Membro Titular Externo). 

Programa de Mestrado em Distúrbios da Comunicação 

Jussara Marise Ribeiro Sampaio (2017) - Banca de Exame de Qualificação do 

trabalho intitulado: “Ruído em um Centro de Terapia Semi-Intensiva e seus 

efeitos sobre a equipe multidisciplinar” da Universidade Tuiuti do Paraná, Brasil 

(como Membro Titular Externo). 

Programa de Doutorado em Distúrbios da Comunicação 

Tangriane Hainiski Ramos Melek (2017) – Banca de Doutorado do trabalho 

intitulado: “Ruído, condições de trabalho e saúde: um olhar para os 
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trabalhadores de mineração” da Universidade Tuiuti do Paraná, Brasil (como 

Membro Titular Externo). 

Programa de Mestrado em Distúrbios da Comunicação 

Jussara Marise Ribeiro Sampaio (2017) - Banca de Mestrado do trabalho 

intitulado: “Ruído em um Centro de Terapia Semi-Intensiva e seus efeitos sobre 

a equipe multidisciplinar” da Universidade Tuiuti do Paraná, Brasil (como 

Membro Titular Externo). 

Programa de Mestrado em Ciências (Saúde Pública) 

Guilherme Augusto Gonçalves Santos (2018) - Banca de Mestrado do trabalho 

intitulado: “Análise e construção cooperativa de soluções para a prevenção de 

acidentes de trabalho em uma empresa de transporte ferroviário metropolitano: 

Contribuições da Análise Coletiva do Trabalho” da Universidade de São Paulo 

(USP), Brasil (como Membro Titular). 

 

Atividades de orientação científica (com e sem grau académico) 

Licenciatura (em engenharia de segurança do trabalho) 

Paula Alexandra Bispo (2011) – Coorientador – ISEC (Concluído). 

Hilário Louro (2016) – Orientador – ISLA (Concluído). 

Mestrado (em enfermagem, com especialização em gestão de serviços de 

enfermagem) 

Tânia Mendes (2011-2013) – Coorientação – Universidade Católica 

(Concluído). 

Mestrado (em Gestão de Recursos Humanos) 

Miriam Costa (2014-2015) – Orientação – ISLA (não terminou). 

Mestrado (em Psicologia Social) 

Luís Silva (2014-2015) – Orientação – Universidade Agostinho Neto - Angola 

(não terminou). 

Mestrado (em Segurança e Higiene no Trabalho) 
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Nádia da Silva Patas (2017-2018) – Orientação – IPS (não terminou); 

Carlos Rodrigo Queiroz Marta (2017-2018) – Orientação – IPS (não terminou); 

Santiago Moisés Tamayo Fierro (2017-2018) – Orientação – IPS (não terminou). 

Júlio Fernandes dos Santos (2017-2019) – Orientação – IPS (investigação em 

curso); 

Luís Pitéu Zuna (2018-2019) – Orientação – IPS (investigação em curso); 

Maura Gonçalves dos Santos (2018-2019) – Orientação – IPS (investigação em 

curso); 

Rui João Alves Roque (2018-2019) – Orientação – IPS (investigação em curso); 

 

Mestrado (em Gestão da Segurança e da Saúde no Trabalho) 

António Martins (2017-2018) – Orientação – ISEC (investigação em curso). 

João Sequeira (2017-2018) – Orientação – ISEC (investigação em curso). 

Carlos Brandão (2017-2018) – Orientação – ISEC (investigação em curso). 

 

Doutoramento (em sociologia) 

Carlos Montemor (2012-2017) - Coorientação – ISCTE-IUL (Concluído); 

Sandra Guerreiro (2012-2015) – Orientação – Universidade de Évora (não 

terminou). 

 

Doutoramento (em administração) 

Aline Guerra (2016-2018) - Coorientação – Universidade Federal de Minas 

Gerais (investigação em curso). 

 

Doutoramento (em psicologia) 

Luciana Mercês de Lucena  (2018-2020) - Coorientação - Universidade de 

Brasília (investigação em curso). 
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Doutoramento em Distúrbios da Comunicação 

Hugo Carlos Pedroso (2018-2020) - Coorientação - Universidade Tuiuti do 

Paraná (investigação em curso). 

 

Pos-Doutoramento 

Iranise Jorge (2018) – Universidade Nova de Lisboa (concluído). 

 

Coordenação e orientação dos seguintes estágios de técnicos e técnicos superiores 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST), ao abrigo do Decreto-Lei 110/2000 

de 30 de Junho, o qual obriga a realização de estágios em contexto real de trabalho (os 

quais ocorreram nas instalações do Metropolitano de Lisboa, EPE, com a duração 

mínima de 120 horas, por cada estágio) e elaboração de relatório final (obrigatório) para 

conclusão do curso: 

 Técnicos SHST – Raquel Argoselo (2003); Hugo Gomes (2003); Andreia Santos 

(2004). 

 Técnicos Superiores SHST – Alexandre Franco de Sousa (2004); Maria João Vaz 

(2006); João Melo Filipe (2006); Carla Gonçalves (2006); José Mora (2007); Nuno 

Mourão (2007); Filipe Gomes Monteiro (2008); José Martins (2008); Ana Rita 

Carneiro (2008); Ana Raquel Costa (2009); António Quintas (2011); Márcio Silva 

(2017); Catarina Guerreiro (2017); Daniel Pedro (2017); Pedro Tiago Martins 

(2017); Rui Roque (2017); Solange Seabra Contente (2017). 

 

Componente pedagógica 

Unidades curriculares lecionadas (no ISLA Leiria) 

Licenciatura em Gestão de Empresas: 

 Unidade curricular de “Introdução às Ciências Sociais”; 

 Unidade curricular de “Ética e Deontologia Profissional”. 

 

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos: 

 Unidade curricular de “Técnicas de Informação, Comunicação e Negociação”. 
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Licenciatura em Engenharia de Segurança no Trabalho: 

 Unidade curricular de “Técnicas de Informação, Comunicação e Negociação”; 

 Unidade curricular de “Psicossociologia do trabalho”; 

 Unidade curricular de “Avaliação e Controlo de Riscos”; 

 Unidade curricular de “Projeto” (em conjunto com outros docentes). 

Pós-graduação em Higiene e Segurança no Trabalho: 

 Módulo de “Psicossociologia do Trabalho”. 

Unidades curriculares lecionadas (no ISEC) 

Licenciatura em Engenharia de Segurança no Trabalho: 

 Unidade curricular de “Segurança no Trabalho I”; 

 Unidade curricular de “Segurança no Trabalho II”. 

Mestrado em Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho: 

 Unidade curricular de “Investigação de Acidentes e Transferência de 

Responsabilidades”; 

 Unidade curricular de “Avaliação e Controlo de Riscos” (em conjunto com 

outros docentes). 

Unidade curricular lecionada (no IPS) 

Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho: 

 Unidade curricular de “Gestão da Prevenção” (em conjunto com outro docente); 

 Unidade curricular de “Gestão da Prevenção e Organização de Emergência” (em 

conjunto com outro docente); 

 Unidade curricular de “Seminários em SHT” (em conjunto com outro docente); 

 Unidade curricular de “Gestão da cultura e comportamentos de segurança” (em 

conjunto com outro docente). 

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos: 

 Unidade curricular de “Relacionamento Interpessoal no Trabalho” (em conjunto 

com outro docente). 

 Unidade curricular de “Higiene e Segurança no Trabalho” (em conjunto com 

outro docente). 
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Unidade curricular lecionada (no Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia) 

Mestrado em Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho: 

 Unidade curricular de “Análise e Investigação de Acidentes de Trabalho”. 

 

Instituto Português de Psicologia 

Pós-graduação em Psicologia da Saúde Ocupacional 

 Módulo de “Sociedade, Trabalho e Saúde”. 

 

Responsável nas Unidades Curriculares (UC’s) no IPS 

 Higiene, Segurança e Ambiente (no Curso Técnico Superior Profissional de 

Logística – IPS); 

 Higiene, Segurança e Ambiente (no Curso Técnico Superior Profissional de 

Logística – ETLA); 

 Gestão da Prevenção e Organização de Emergência (no Mestrado em Higiene e 

Segurança no Trabalho). 

 

Publicações de índole pedagógica e desenvolvimento/produção de materiais 

pedagógicos 

Curso de formação pedagógica para formadores (2006). 

Formador nas áreas de segurança e saúde no trabalho, desde 2002 até ao presente, com 

mais de 750 horas de formação ministrada (formação profissional de adultos). 

Materiais pedagógicos para todas as Unidades Curriculares lecionadas. 

 

Outras atividades relevantes 

Exercício de atividades de gestão académica em instituições de ensino superior ou 

de investigação 

Membro do conselho científico do Mestrado em Gestão da Segurança e Saúde no 

Trabalho (2015), lecionado no Instituto Superior de Educação e Ciências - ISEC 

(Lisboa). 
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Membro eleito para o conselho científico do ISLA-Leiria (2012-2013; 2013-2015; 

2015-2017). 

Membro eleito para o conselho pedagógico do ISLA-Leiria (2014-2015). 

Investigador integrado no Centro de Interdisciplinar em Ciências Sociais 

(CICS.NOVA), da Universidade Nova de Lisboa (desde 2015 até ao presente). 

Membro da comissão científica do CICS.NOVA (Universidade Nova de Lisboa). 

Investigador colaborador no Centro de Investigação em Psicologia (CIP) 

da Universidade Autónoma de Lisboa (desde 2015 até ao presente). 

Investigador integrado no Centro de Investigação em Ciências Sociais (CICS), da 

Universidade do Minho (desde 2010 até 2014). 

Investigador no Centro de Estudos Sociais (CES), da Universidade da Beira Interior 

(2009-2010), atualmente apenas colaborador. 

Investigador no Centro de Estudos do Género (CEG), da Universidade Lusófona (2004-

2008). 

Vice-presidente da Associação Ibero-Americana de Engenharia de Segurança do 

Trabalho – AIEST (2017-2020). 

Colaborador estrangeiro no grupo de pesquisa: Trabalho, Saúde e Sociedade, da 

Universidade Tuiuti do Paraná (Brasil). 

 

Ações de divulgação científica (moderador/comentador em eventos científicos)  

Moderador na sessão de abertura da temática “Modernidade Incerteza e Risco” no VI 

congresso português de sociologia, organizado pela APS (Associação Portuguesa de 

Sociologia), em 2008. 

Moderador da conferência apresentada por Tom Dwyer, sobre o tema: “A teoria 

sociológica dos acidentes de trabalho”, realizado no IS-FLUP em Abril de 2010. 

Moderador de uma das mesas de trabalho do I Workshop sobre segurança 

Comportamental, realizado no ISCTE-IUL em Junho de 2010. 
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Moderador em três mesas de trabalho do 1º Congresso Internacional sobre Condições de 

Trabalho, o qual decorreu na FLUP (Faculdade de Letras da Universidade do Porto), em 

Setembro de 2011. 

Moderador de uma das sessões da Conferência: “A adopção das TIC pelos sindicatos 

portugueses”, realizada no ISCTE-IUL. 

Moderador de uma das sessões da Conferência: “Vias para a revitalização do 

sindicalismo – os representantes dos trabalhadores para a saúde e segurança no 

trabalho”, realizada no ISCTE-IUL. 

Moderador de uma das mesas de trabalho do III Workshop sobre segurança 

Comportamental, realizado no ISCTE-IUL em Junho de 2012. 

Moderador de uma das mesas de trabalho do Fórum RICOT - Impacto social dos 

acidentes de trabalho, realizado na FLUP, em 13 Julho de 2012. 

Comentador da conferência proferida por Christophe Dejours, intitulada: “La 

Sublimation entre Plaisir et Souffrance au Travail”. Organização: Sociedade Portuguesa 

de Psicanálise, Instituto Franco-Portugais (22 Fevereiro de 2013). 

Moderador de uma das mesas de trabalho do IV Workshop sobre segurança 

Comportamental, realizado no ISCTE-IUL em Junho de 2013. 

Moderador em três mesas de trabalho do 2º Congresso Internacional sobre Condições de 

Trabalho, o qual decorreu na FLUP (Faculdade de Letras da Universidade do Porto), em 

Setembro de 2013. 

Moderador no Seminário “Psicodinâmica do Trabalho - Entre o prazer e o sofrimento 

provocado pelo trabalho”, o qual decorreu no Instituto Superior de Línguas e 

Administração – ISLA-Leiria, em 20 de Dezembro de 2013. 

Moderador de uma das sessões da Conferência “A Transformação das Relações 

Laborais em Portugal e o «Memorando de Entendimento»”, realizado no ISCTE-IUL 

entre 21 e 23 de Maio de 2014. 

Moderador em duas mesas de trabalho do Fórum RICOT – Riscos psicossociais no 

trabalho, realizado na FLUP, em 13 Junho de 2014. 

Moderador da Conferência “A construção social do risco e a gestão SST”, realizado no 

ISEC, no 16 de Outubro de 2014. 
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Moderador da Conferência “O que estudamos na história das relações laborais?”, 

realizado no ISEC, no 6 de Novembro de 2014. 

Moderador de uma das sessões da “I Conferência Internacional para as Condições de 

Vida”, realizado na Universidade Nova de Lisboa, nos dias 22 e 23 de Junho de 2015. 

Moderador em quatro sessões de trabalho do 3º Congresso Internacional sobre 

Condições de Trabalho, o qual decorreu na FLUP (Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto), em Setembro de 2015. 

Moderador de uma das sessões do Seminário “Prevenção e Segurança - A Importância 

do Factor Humano”, na Academia da Força Aérea, uma organização do Gabinete de 

Prevenção de Acidentes da Inspecção-Geral da Força Aérea, 10 de Novembro de 2015. 

Moderador em três mesas de trabalho do 4º Congresso Internacional sobre Condições de 

Trabalho, o qual decorreu na FLUP (Faculdade de Letras da Universidade do Porto), em 

Setembro de 2017. 

 

Prestação de serviços e consultoria 

Consultor na área da segurança comportamental (em contexto organizacional). 

Formador na área de segurança e saúde no trabalho. 

Entrevistado para a Revista “Companhias”, da seguradora Fidelidade (Março de 2013). 

Entrevistado para a Revista “Proteção”, do Brasil (Agosto de 2016). 

Redação da contra-capa do livro: José Reginaldo Inácio & Ricardo Lara (Org.) (2018), 

Trabalho, saúde e direitos sociais. Bauru-SP: Editorial Praxis. 

 

Lisboa, 11 de Setembro de 2018 

 

  (João Areosa) 


