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Uma publicação da Associação Portuguesa dos Profissionais do Sector Funerário (APPSF). 

Publicada a revisão à EN 15017 - Serviços funerários - requisitos, o próximo passo passa 
pela sua transposição para o sistema normativo dos diferentes países. Nesta Newsletter, 
a Associação Portuguesa dos Profissionais do Setor Funerário, que participou ativamente 
no debate a nível europeu, aborda os principais aspetos de uma revisão, cujos referenciais 
considera essenciais que se tornem exigência para o acesso ao setor.

Patrocínio:



 EDITORIAL

Depois do debate europeu, no qual a Associação Portuguesa dos 
Profissionais do Setor Funerário (APPSF) assumiu um papel 
determinante, e publicada a revisão à EN 15017 - Serviços 

funerários - requisitos, iniciou-se a tradução da mesma para os 
diferentes países, um processo que ainda decorre em Portugal, mas 
que não impediu a Servilusa de concluir o processo de certificação, 
pela versão original, colocando o nosso país, mais uma vez, na 
vanguarda do setor ao nível europeu. 

Todas as normas são revisitadas de cinco em cinco anos, 
sendo que podem ou não ser revistas, consoante se verifique 
essa necessidade. No caso da EN 15017 - Serviços funerários - 
requisitos, a evolução da sociedade ditou a sua revisão. Questões 
comuns a outros setores – embora com especificidades próprias 
de um setor como o funerário – como a transparência, a formação, 
a responsabilidade social e o ambiente juntaram-se a outras 
específicas do setor funerário como a importância da cremação, 
reunindo num só documento as bases para um serviço de 
excelência. Vejamos, então, estas questões ao pormenor:

PAULO MONIZ
CARREIRA
Presidente da APPSF

EXCELÊNCIA 
CERTIFICADA

Numa altura em que se evidenciou a necessidade 
de regras e protocolos afinados em ambientes 
altamente profissionalizados, a revisão à EN 15017 
- Serviços funerários - requisitos vem precisamente 
contribuir para a estandardização da atividade de um 

setor que deve estar orientado para a excelência. Quando a 
Associação Portuguesa dos Profissionais do Setor Funerário 
(APPSF) começou a participar no debate para a publicação da 
primeira versão da EN 15017 - Serviços funerários - requisitos, 
no âmbito do Comité Europeu de Normalização, as empresas 
do setor não estavam tão motivadas para a normalização 
como atualmente. Com o tempo a adesão foi cada vez maior, 
o que resultou num indiscutível acréscimo de qualidade do 
serviço prestado por um setor que hoje é mais profissional, 
composto por empresas mais credíveis e mais preparadas 
para responder aos desafios das famílias e das sociedades.

Foram precisamente os novos desafios da sociedade 
que motivaram a revisão da EN 15017 - Serviços funerários 
- requisitos, que conta com a Servilusa como empresa 
pioneira na Europa nesta certificação. Com esta revisão, 
que deve servir de inspiração ao legislador, vamos ter um 
setor mais transparente, mais credível, orientado para 
a profissionalização e respetiva especialização, para a 
responsabilidade social e para as boas práticas ambientais. 
No fundo, para a excelência no serviço prestado às famílias.

Hoje o desafio passa pela transposição desta revisão 
para os sistemas normativos dos diferentes países. 
Perante a evidência de que as empresas alinhadas com os 
referenciais da EN 15017 - Serviços funerários - requisitos 
têm mais facilidade em garantir um serviço de excelência, 
no qual além do profissionalismo e da segurança se inclui 
impreterivelmente o humanismo e a dignidade, mesmo nas 
condições mais duras, como as trazidas por esta pandemia, 
é essencial legislar no sentido da certificação por esta norma 
ser condição de acesso à atividade num setor que já se provou 
ser de primeira necessidade.

E porque a formação está na base deste setor, conforme 
está bem patente nesta revisão da EN 15017 - Serviços 
funerários - requisitos, a APPSF vai retomar o seu plano 
formativo presencial, no qual se incluem os workshops,  
que vão apresentar novas temáticas, conteúdos e formatos, 
entre os quais a 
gestão da solidão 
e a segurança dos 
profissionais e clientes. 

Tal como em 2005, ano em que foi publicada a  
EN 15017 - Serviços funerários - requisitos, o setor 
funerário português, através da Servilusa, foi pioneiro 
na Europa a certificar-se de acordo com a revisão 
desta norma publicada no final de 2019. Nesta edição 
da Newsletter i-nova, analisamos esta revisão rumo 
a um setor que se quer mais profissional, mais digno, 
responsável, de excelência.

 Vanessa Bilro
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REVISÃO À EN 15017  
- SERVIÇOS FUNERÁRIOS - REQUISITOS 

QUALIDADE, 
PROFISSIONALISMO, 
RESPONSABILIDADE



 TRANSPARÊNCIA 
Com esta revisão é sublinhada a importância do agente 
funerário. É incontornável garantir que as famílias saibam 
exatamente o serviço que estão a contratar, seja através do 
comercial, na loja, devendo para isso ter, por exemplo, um 
catálogo ao seu dispor e receber um orçamento; ou online, uma 
das grandes mudanças nos hábitos de consumo da sociedade, 
que esta revisão foca especificamente, recomendando que 
se faça uma boa gestão das expetativas do cliente, tendo 
igualmente em atenção as questões relacionadas com a 
proteção de dados. Também novas necessidades como o 
plano de funeral em vida estão contempladas nesta revisão, 
que orienta para a salvaguarda do produto contratado 
independentemente do que possa acontecer no futuro.

 FORMAÇÃO 
Há, nesta revisão, uma orientação para a aposta na formação 
profissional. Esta deve, de acordo com a EN 15017 - Serviços 
funerários - requisitos, ser inicial e contínua, permitindo a 
especialização dos profissionais nas várias áreas que fazem 
parte do setor – dos comerciais aos operadores, sem esquecer 
a gestão ou a tanatopraxia –, o que levará necessariamente à 
criação de carreiras e respetiva progressão. Teremos, assim, 
no futuro, profissionais mais competentes, mas também mais 
bem remunerados e, consequentemente, mais motivados e 
satisfeitos com a sua profissão, o que se traduzirá num serviço 
prestado às famílias com muito mais qualidade e dignidade. 
Por outro lado, esta revisão evidencia também a importância 
de trabalhar o lado humano no contexto formativo, para que 
os profissionais estejam capacitados para responder às 
necessidades das famílias que se apresentam particularmente 

REPORTAGEM 

frágeis, exigindo profissionalismo, mas também empatia e 
humanismo. Promove-se, assim, um maior respeito pela família 
e pelo falecido, desde a contratação (incluindo em vida) ao 
serviço em si, com indicações também ao nível do transporte e 
do manuseamento e remoção da urna.

 RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTE 
O objetivo final é o de realizar a atividade funerária com a 
menor pegada de CO2 possível, orientando os diferentes 
intervenientes para uma economia circular. Para o 
cumprimento deste objetivo, esta revisão apresenta sugestões 
que passam por gerir melhor as frotas, por exemplo no que diz 
respeito à escolha do tipo de combustível, aos consumos de 
combustível ou a águas de lavagem, entre outras questões. Os 
materiais utilizados, particularmente nas urnas também têm 
de ser cuidadosamente selecionados, no sentido de impedir a 
contaminação dos solos sem comprometer a decomposição, 
no caso da inumação; bem como a emissão de gases nocivos, 
no contexto da cremação, que apresenta ainda como requisito 
o controlo de todos os equipamentos para que a emissão 
de gases não seja prejudicial para o ambiente. Também a 
tanatopraxia implica desafios neste campo, obrigando ao 
tratamento de fluídos antes de serem descartados.

 CREMAÇÃO 
Esta revisão dedica um capítulo específico à cremação, no 
qual, além das recomendações acima descritas, aborda o 
nível de autorizações necessárias da parte da família, mas 
também foca o que se pode ou não fazer com as cinzas dos 
falecidos. A manutenção dos equipamentos e a formação 
dos profissionais que os operam são outras das questões 
abordadas. 

 TRANSPORTE DE FALECIDOS 
Numa sociedade onde a mobilidade entre países já faz parte das 
rotinas, é essencial a definição de regras que torne o transporte 
de falecidos mais seguro, célere e digno, pelo que esta é uma 
questão focada também nesta revisão da EN 15017 - Serviços 
funerários - requisitos.  
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 REPORTAGEM

Esta revisão da EN 15017 - Serviços funerários - requisitos 
torna mais exigente o acesso ao setor e à profissão, 
orientando a sua atividade para o caminho da excelência. 
Mas será que todas as empresas a operar no setor em 
Portugal estão preparadas para responder aos desafios da 
certificação pela EN 15017 - Serviços funerários - requisitos? 
Patrícia Carvalho, consultora nesta área da certificação e 
profunda conhecedora da EN 15017 - Serviços funerários - 
requisitos, defende que “não estão a anos-luz”. E concretiza: 
“O facto de a maioria das empresas do setor poder ainda 
apresentar um cariz familiar não quer dizer que não 
presta um bom serviço. Arriscaria até que algumas já têm 
implementadas algumas das práticas de excelência, embora 
ainda não tenham recorrido à certificação, como o fez, por 
exemplo, a Servilusa.”

Neste contexto, para Patrícia Carvalho, o importante é 
começar por conhecer a EN 15017 - Serviços funerários - 
requisitos e identificar as práticas já implementadas e as 
oportunidades de melhoria. “No fundo, trata-se de fazer o 
diagnóstico que identificará a proximidade ou o afastamento 
da norma. Depois é começar por adotar as medidas mais 
imediatas. Claro que o primeiro ano seria desafiante, sendo 
talvez o maior desafio a formação, porque é algo que não 
está tão bem estruturado nas empresas do setor, como está, 
por exemplo, na Servilusa, que desenvolveu um excelente 
trabalho também nesta área, juntamente com a APPSF. 
Tem sido extraordinário a forma como contribuíram para a 
dignificação do setor”, diagnostica a consultora.

E quanto ao desafio de transpor esta revisão para o 
sistema normativo português? “O maior desafio foi o 
processo de debate até à publicação da norma. Agora é 
traduzir. Já quanto à forma que poderia adotar, penso que 
seria uma boa opção transformar a EN 15017 - Serviços 
funerários - requisitos numa marcação CE, dando ao 
cliente a garantia de um bom serviço, sendo que sem 
essa certificação não se poderia aceder e atuar no setor, 
à semelhança do que acontece noutros setores”, defende 
Patrícia Carvalho.

Com ou sem CE, lançando o desafio à consultora para 
antever o cenário quando, daqui a cinco anos, se revisitarem 
os referenciais da EN 15017 - Serviços funerários - requisitos, 
Patrícia Carvalho arrisca: “A questão ambiental vai continuar 
na ordem do dia e cada vez mais vamos habituar-nos 
a ter uma atitude em direção ao impacto zero, com os 
veículos elétricos a ganharem espaço e o surgimento de 
fornos crematórios a outras energias. A formação vai 
trazer especialização e fazer com que os profissionais 
do setor gostem do trabalho que fazem, percebam a sua 
importância e queiram fazê-lo bem feito. Penso que vamos 
ter profissionais mais felizes e competentes, o que vai fazer 
com que o serviço prestado às famílias seja cada fez melhor, 
mais profissional, mais empático, num setor mais digno.”

Consulte o documento completo da EN 15017 - serviços 
funerários - requisitos, aqui: https://www.en-standard.eu/
bs-en-15017-2019-funeral-services-requirements
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