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Palestrante/Speaker: Nuno Marques Sociedade Portuguesa de Psicologia 

Título/Title: Comunicação de Risco/Risk Communication 

CURRICULUM VITAE 

Licenciado em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Lisboa, tem vasta experiência em perceção e comunicação de risco, 

tendo colaborado com diversas entidades, desde centrais de tratamento de lixo, pedreiras e cimenteiras (incluindo o processo de co-incineração). Também 

colaborou com o Instituto Gulbenkian de Ciência no âmbito das pandemias de Gripe, foi conferencista na Pós-Graduação em “Intervenção na Crise, Catástrofe e 

Emergência” e formador em comunicação de risco para técnicos de higiene e segurança. Parte destas experiências levaram a publicações.  

With a Degree in Social Psychology of the Work and Organizations by the Lisbon University, he has a large experience in dealing with perception and 

communication of risk in working areas such as co-incineration processes and toxic wastes treatment approaches in terms of the whole community 

understanding and concerns. He has also collaborated with the Gulbenkian Institute for Science in in the heath area regarding mainly flu pandemic crisis. He 

has been invited to give talks in conferences, in post-graduation courses on “Intervention in Crises, Catastrophe and Emergency” and certified training in 

communication of risk for health and safety personnel. 

RESUMO 
O que é o risco? Como é percebido? Porque é que riscos que causam muitas fatalidades são percecionados como inferiores a riscos que causam poucas vítimas. Será uma resposta 

irracional das Populações? Existirão formas mais eficazes de comunicar em situações de crise? Estas e outras questões serão abordadas nesta apresentação. 

What is risk? How is it perceived? Why is that risks that cause many fatalities are perceived as lower when compared to risks that cause few victims? Is this an irrational 

perception/behavior of the Populations? Is it possible to develop better and more effective ways of communication in situations of crisis? These and other questions will be discussed 

in the talk. 
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