
Ambientes seguros e saudáveis, promotores de confiança, no Setor da Saúde, trazem benefícios para a
prestação de cuidados, mas, acima de tudo, para a qualidade de vida de todos. Os contextos de saúde
podem, no entanto, gerar ambientes vulneráveis e propensos à violência que decorrem de um conjunto
de situações de origem multifatorial e com sérias consequências na saúde física e mental dos
profissionais, nos cuidados que prestam e, sobretudo, na qualidade da relação que desenvolvem com
as pessoas que os procuram. Trata-se de um fenómeno que afeta a qualidade dos serviços, impedindo
que se tornem devidamente sustentáveis, pelas repercussões na organização e nas relações de
trabalho, assim como no desempenho dos trabalhadores.(PAPVSS, 2020)
No âmbito da fase de execução do projeto RIITA, a presente formação apresenta e aprofunda os
fundamentos (referencial técnico) da abordagem do fenómeno da violência na área da saúde.
A formação dos profissionais da Equipa de Projeto, de profissionais das várias unidades da DICAD e de
elementos das forças de segurança, parceiros no Projeto RIITA, será fundamental para o
desenvolvimento de ações previstas pelo mesmo.

Prevenção da Violência no Setor da Saúde (3.ª Edição)

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

Sala de Formação da ARS Algarve, IP – EN 125

– Sitio das Figuras, Lote 1 – 2.º andar, em Faro.

• Conceito de violência sobre os profissionais de saúde 

• Violência sobre os profissionais de saúde a nível mundial 

• Violência sobre os profissionais de saúde em Portugal 

• Teorias explicativas da violência 

• Legislação associada à violência sobre os profissionais de saúde 

• Plano de Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saúde 

• Questões éticas, laborais e jurídicas .

9h00-17h00

21 de outubro de 2022
14 de outubro de 2022

• Profissionais da DICAD e profissionais dos

ACeS e CHUA, EPE em regime de colaboração

com a DICAD;

• Profissionais do SSO da ARS Algarve.

DESTINATÁRIOS: FORMADORES:

DATA:

HORÁRIO: LOCAL:

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES:

• Dr. André Biscaia – DGS (Médico MGF,

Coordenador Nacional para o PAPVSS).

• Subintendente Sérgio Barata – PSP
(Coordenador do Gabinete de Segurança, PCVCPS -

,Ministério da Saúde).

• Dra. Marta Chaves – ARS Algarve, IP
(Psicóloga Clinica, Ponto Focal Regional - PAPVSS).


