
Inquérito Europeu sobre o Clima de Segurança 
Ferroviária (ERA-SCS)

Como poderão as empresas e as autoridades ferroviárias tornar-
se parceiras e beneficiar diretamente dos resultados?

Programa de Cultura de Segurança – Novembro 2020



ERA-SCS: UM INQUÉRITO ÚNICO SOBRE A PERCEÇÃO DA SEGURANÇA 
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Seguindo o 
Modelo Europeu da Cultura de Segurança 

Ferroviária

Autoridade Nacional de Segurança
Organismo Nacional de Investigação

Ministério
Administração…

Empresa Ferroviária
Gestor da Infraestrutura

Fabricante
Fornecedor de Serviços…

Lançado durante o Ano Europeu do Transporte Ferroviário

Aberto a TODOS os 
profissionais do setor 
ferroviário enquanto 

indivíduos

Aberto a TODAS as 
empresas e autoridades 

ferroviárias europeias 
enquanto parceiras



TRANSFORME-O NO SEU PRÓPRIO INQUÉRITO DE SEGURANÇA FERROVIÁRIA!
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Enquanto empresa ou autoridade ferroviária europeia,

pode tornar-se um PARCEIRO do ERA-SCS,

obtendo os resultados baseados nas respostas do SEU PRÓPRIO pessoal e 

fazendo desta oportunidade A SUA PRÓPRIA iniciativa para reforçar a segurança



OS SEUS RESULTADOS (EXEMPLO)
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CONTROLAR OS 
PRINCIPAIS RISCOS 

CONHECER A 
REALIDADE DO LOCAL 

DE TRABALHO

APRENDER COM A 
EXPERIÊNCIA 

INTEGRAR A 
SEGURANÇA DE FORMA 

COERENTE

INTERAGIR

FORMALIZAR DIVULGAR

REFORÇAR

Pessoal Gestor da Linha da Frente Quadro Intermédio Quadro de Topo



Afirmações negativas em
MAIÚSCULAS, para 
enfatizar.

ERA-SCS NA PRÁTICA: OS 10 PASSOS
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É responsável pela 
gestão de indivíduos?

Compreendo as minhas
responsabilidades
relativamente à segurança.

A minha direção aborda a 
segurança de forma adequada
durante as reuniões.

Na minha organização, NÃO 
aprendemos o suficiente com a 
experiência de segurança.

Organizações ferroviárias, 
contratantes e fabricantes
importam-se com a segurança
APENAS após um acidente.



Nota-1: As ações 1 e 2 deverão ser efetuadas pelo representante legal da organização
Nota-2: Questões de perfil adicionais, data de lançamento (entre 1 abril e 14 junho 2021) e duração deverão ser acordadas com a equipa da ERA

COMO PODE TORNAR-SE UM PARCEIRO?
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1. Preencher o formulário de manifestação de interesse, 
concordando com o protocolo de cooperação, até 31/01/21

2. Nomear o coordenador do inquérito para servir de ponto de 
contacto do Parceiro com a equipa da ERA

3. Propor especificações técnicas e elaborar a versão do 
parceiro com a equipa da ERA

4. Definir e implementar o plano de comunicação, assegurando 
uma elevada taxa de resposta

5. Agir com base nos resultados e partilhar a experiência com a 
equipa da ERA

Website da ERA – Cultura de 
Segurança

Texto de Boas-Vindas Apelativo

Questões de Perfil Adicionais

Data de Lançamento e Duração

A SUA ORGANIZAÇÃO

Línguas do Inquérito

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1


• O preenchimento do inquérito demora cerca de 
15 minutos em qualquer dispositivo eletrónico

• A informação é recolhida de forma anónima: 
NÃO será possível identificar indivíduos 
inquiridos

• Os resultados de uma versão do inquérito serão 
partilhados APENAS com o respetivo parceiro

• Os resultados gerais serão usados para reforçar 
a segurança ferroviária europeia e estarão 
acessíveis ao público

• A iniciativa será repetida numa base regular 
(ciclo de 2-4 anos) ou quando solicitado

• Iniciará uma base de dados sustentável 
europeia de perceção da segurança ferroviária

PRINCIPAIS MENSAGENS

7

Consulte as páginas web de Cultura 
de Segurança da ERA para 

atualizações regulares
Quaisquer questões ou sugestões:

safetyclimatesurvey@era.europa.eu

Estamos a apoiar os nossos parceiros 
para tornar o

Inquérito Europeu sobre o Clima de 
Segurança Ferroviária 
um sucesso coletivo

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1
mailto:safetyclimatesurvey@era.europa.eu


Making the railway system work better for society.

Discover our job opportunities on era.europa.eu

Follow us on             ERA_railways


