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CURSO: FORMAÇÃO CONTÍNUA DE F 

1- ENQUADRAMENTO 
 
A organização dos serviços de higiene e segurança no trabalho por parte das empresas é 

obrigatório de acordo com o Decreto-lei nº 35/2004. 

Os serviços de higiene e segurança no trabalho devem ser assegurados por profissionais com 

formação adequada.  

Os objectivos dos serviços de higiene e segurança no trabalho são: 

 
 Estabelecimento e manutenção de condições de trabalho que assegurem a integridade física e 

mental dos trabalhadores; 

 Desenvolvimento de condições técnicas que assegurem a aplicação das medidas de prevenção 

previstas no artigo 273.º do Código do Trabalho; 

 Informação e formação dos trabalhadores no domínio da segurança, higiene e saúde no trabalho; 

 Informação e consulta dos representantes dos trabalhadores ou, na sua falta, dos próprios 

trabalhadores. 

 Informação técnica, na fase de projecto e de execução, sobre as medidas de prevenção relativas 

às instalações, locais, equipamentos e processos de trabalho; 

  Identificação e avaliação dos riscos para a segurança e saúde no local de trabalho e controlo 

periódico da exposição a agentes químicos, físicos e biológicos; 

 Planeamento da prevenção, integrando, a todos os níveis e para o conjunto das actividades da 

empresa, a avaliação dos riscos e as respectivas medidas de prevenção; 

 Elaboração de um programa de prevenção de riscos profissionais; 

 Promoção e vigilância da saúde, bem como a organização e manutenção dos registos clínicos e 

outros elementos informativos relativos a cada trabalhador; 

 Informação e formação sobre os riscos para a segurança e saúde, bem como sobre as medidas 

de prevenção e protecção; 

 Organização dos meios destinados à prevenção e protecção, colectiva e individual, e coordenação 

das medidas a adoptar em caso de perigo grave e iminente; 

 Afixação de sinalização de segurança nos locais de trabalho; 

 Análise dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais; 

 Recolha e organização dos elementos estatísticos relativos à segurança e saúde na empresa; 

 Coordenação de inspecções internas de segurança sobre o grau de controlo e sobre a 

observância das normas e medidas de prevenção nos locais de trabalho. 
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Assim, são necessários recursos humanos qualificados, que cumpram com os requisitos mínimos 

estabelecidos pelo Código do Trabalho, e previstas pelo ACT, para assegurarem os serviços de 

segurança e higiene no trabalho das entidades. 

O curso de Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho é uma formação de 

Especialização que tem como objectivo formar técnicos superiores com competências para 

assegurar os serviços de higiene e segurança no trabalho, conferindo uma certificação profissional. 

 

2- OBJECTIVO GERAL 
 
Dotar os participantes dos conhecimentos relacionados com os diplomas legais que regulam as 

actividades de Segurança e Higiene no Trabalho, e de competências técnicas para implementação, 

gestão e organização dos serviços de segurança e higiene no trabalho, conferindo uma certificação 

profissional. 

 

3- OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
 
Os objectivos específicos estão definidos por cada módulo. 

 

4 - POPULAÇÃO-ALVO 
 
É dirigida a bacharéis ou licenciados que pretendam vir a desempenhar funções de Técnicos 

Superiores de Segurança e Higiene no Trabalho. 

 

5 - MODALIDADE DE FORMAÇÃO 
 
A formação a implementar contempla: 

 Aulas presenciais. A formação deverá aplicar uma metodologia que fomente o aperfeiçoamento 

de competências existentes e a aquisição de novas competências, bem como a resolução dos 

problemas de desempenho expostos pelos questionários práticos. 

 As sessões devem promover e motivar a participação proactiva dos formandos, devendo realizar-

se, para o efeito, a concepção de conteúdos programáticos que contemplem sessões de 

participação conjunta e activa dos formandos, em situações de aplicação prática no dia-a-dia. 

 
Este curso configura uma Formação Profissional Contínua/Especialização. Esta modalidade de 

formação, que pressupõe uma qualificação profissional de base, desenvolver competências 

específicas para o desempenho de uma função ou tarefa concreta. 
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6 - FORMAS DE ORGANIZAÇÃO 
 
Este curso está organizado na seguinte forma de organização da formação: 

 Formação Presencial – Forma de organização da formação em que o contexto de 

aprendizagem suspende o trabalho quotidiano, promovendo a interacção permanente entre 

formador/formando e privilegiando o grupo pedagógico enquanto elemento facilitador de 

aprendizagens. 

7 - METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 
Em todas as suas componentes são privilegiadas técnicas promotoras de: 

 Participação 

 Discussão 

 Práticas Simuladas 

 Estágio de 120 horas em contexto de trabalho. 

Em termos de metodologia, considera-se que uma metodologia semi-directiva – por oposição a uma 

metodologia directiva onde não é dado espaço de interacção ao formando – será a mais adequada 

ao público-alvo, aos objectivos estipulados e à modalidade adoptada. As experiências de cada 

formando devem ser tidas em conta, no sentido de, por um lado, valorizar a sua evolução 

profissional, e, pelo outro, corrigir eventuais pré conceitos potenciadores de erros na aplicação de 

conceitos, técnicas e práticas. 

Assim, devem ser utilizadas técnicas e abordagens formativas de carácter misto entre a exposição 

de conteúdos e aqueles propiciadores de uma interactividade maior entre os destinatários da 

formação. Esta metodologia é a mais adequada às particularidades da formação profissional 

contínua de activos. 

Nesta acção de formação serão aplicados métodos e técnicas adaptadas ao público-alvo com 

especial incidência sobre o método activo: 

 Exercícios práticos 

 Trabalhos de grupo 

 Estudos de casos 

 Práticas Simuladas 

 Visualização de filmes didácticos 

 Estágio em contexto de trabalho 
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A avaliação no Curso de Técnico Superior de Segurança e higiene no Trabalho será efectuada nos 

seguintes moldes: 

 No acto da entrevista aos formandos será aplicado um instrumento de avaliação diagnostica 

para aferir o grau de conhecimentos e os pré-requisitos para integrar o grupo de formação. 

Esta avaliação serve também para fazer uma selecção dos candidatos e servir de elo de 

comunicação entre a coordenação e os formadores do curso. 

 Cada módulo será avaliado com uma avaliação contínua e uma avaliação por teste escrito. 

 Na avaliação contínua são avaliados 5 parâmetros todos eles com igual ponderação, e aos 

quais deve ser atribuída um nível de 0 a 5. A nota da avaliação contínua nesse módulo será a 

média aritmética dos vários parâmetros. 

 A avaliação por teste escrito, deve ser efectuada numa escala de 0 a 100%, sendo depois 

convertida em níveis de acordo com a escala seguinte:  

 (0 a 19%) – 1;  

 (20% a 49%) – 2; 

 (50% a 74%) – 3; 

 (75% a 89%) – 4; 

 (90% a 100%) – 5. 

 A avaliação final de cada módulo será efectuada ponderando 40% para a avaliação 

contínua e 60% para a avaliação escrita. Poderá ser calculada usando a fórmula: 

 
AEACAM *6,0*4,0 

, com 

AM – Avaliação do Módulo 

AC – Avaliação Contínua 

AE – Avaliação Escrita 

 

 A avaliação final relativa à componente teórica do curso, será a média aritmética de todas 

as notas dos diferentes módulos. 

 
14

13

1


 i

iAM

AFM , em que são 14 módulos,  AMi são as notas dos diferentes 

módulos e AFM a avaliação final dos módulos. 

 

 A nota final do curso contempla a nota obtida nos módulos teóricos e a nota obtida no 

trabalho prático final elaborado em contexto de trabalho, que terá que ter um nota mínima de 

10 valores. Esta nota será depois convertida numa escala de 0 a 100% para ser 

posteriormente convertida em níveis. O trabalho prático tem uma ponderação de 35% na nota 

final e 65% será a ponderação das notas dos módulos teóricos. 
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AFMATFAF *65,0*35,0 

, com 

 

AF – Avaliação final do curso 

ATF – avaliação do trabalho final 

AFM – avaliação final dos módulos  

 

As metodologias de avaliação aplicadas em cada módulo serão: 

 
Avaliação diagnóstica 

Tipo: Inicial 
Técnica: aplicação de uma checklist e de um teste de 
avaliação diagnóstica 
 

 
Avaliação contínua 

Tipo: contínua 
Técnica: observação – ficha de avaliação comportamental 
Formulação de perguntas orais 
 

 
Avaliação final 

Tipo: Final 
Técnica: formulação de questões 
Instrumento: Exercício de avaliação escrito 
 

 
No final do curso, existe uma componente de 120 horas que será realizada em contexto de trabalho, 

em empresa, sendo que a avaliação desta componente é efectuada através da realização de um 

relatório final, e de uma apresentação do trabalho a um júri, constituído por um representante da 

entidade formadora, o orientador da empresa, o orientador científico, e, eventualmente um elemento 

da Autoridade para as Condições do Trabalho, quando o técnico responsável pela homologação do 

curso considerar pertinente uma visita à entidade na fase das defesas dos trabalhos. 

 

Escala de Classificação 

A escala de classificação final a utilizar está fixada em 5 graus de classificação: 

 1 – Muito insuficiente (0% – 19%) 

 2 – Insuficiente (20% - 49%) 

 3 – Suficiente (50% - 74%) 

 4 – Bom (75% - 89%) 

 5 – Muito Bom (90% - 100%) 

A classificação final média dos formandos será um indicador de sucesso da formação efectuada, 

sendo que o objectivo estipulado é o de os formandos atingirem, no final, o nível 3 – Suficiente. 
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8 - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

COMPONENTE SÓCIO – CULTURAL 

Módulo 1 Gestão das Organizações Duração 30 Horas 

 

Objectivos Específicos: 

No final do módulo, em exercício de avaliação escrito e com uma percentagem de sucesso de, pelo 

menos, 50%, o formado deverá ser capaz de:  

 Identificar os indicadores de desempenho de uma empresa; 

 Conhecer os princípios gerais de gestão; 

 Identificar as componentes fundamentais dos processos produtivos; 

 Identificar as formas e modelos de organização do trabalho; 

 Identificar as principais funções da gestão; 

 Identificar os sistemas de gestão da qualidade e ambiente. 

 

Conteúdos: 

 

1. Indicadores do desempenho da empresa (ex. qualidade, produtividade, competitividade, 

custos de produção); 

2. Princípios gerais de gestão (política, organização, planeamento, avaliação do desempenho, 

auditorias); 

3. Componentes fundamentais dos processos produtivos; 

4. Principais elementos da natureza das empresas e outras organizações produtivas e da sua 

estrutura organizativa e económica – financeira; 

5. Principais funções da gestão (recursos humanos, organização do trabalho, formação e 

informação, produção, aprovisionamento, manutenção, qualidade, ambiente, prevenção de 

riscos profissionais, sistemas de informação e de comunicação); 

6. Modelos e formas de organização do trabalho; 

7. Órgãos e formas de consulta e participação dos trabalhadores; 

8. Principais elementos caracterizadores das condições de trabalho (sistemas remuneratórios, 

tipologias dos contratos de trabalho e duração do trabalho); 

9. Princípios e técnicas de planeamento; 

10. Sistemas de gestão da qualidade e ambiente. 
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Módulo 2 Psicossociologia do Trabalho Duração 30 Horas 

 

Objectivos Específicos: 

No final do módulo, em exercício de avaliação escrito e com uma percentagem de sucesso de, pelo 

menos, 50%, o formado deverá ser capaz de:  

 

 Caracterizar os factores psicossociais no contexto da Segurança e Higiene do Trabalho; 

 
 Identificar as metodologias de avaliação os factores psicossociais; 

 
 Descrever as implicações da intervenção psicossocial na organização do trabalho e no 

próprio indivíduo. 

 
 Identificar e avaliar os sinais de stress, causas e consequências; 

 
 Enumerar as estratégias de prevenção e controlo do stress no contexto de trabalho; 

 
 Caracterizar o erro humano - conceito, causas e consequências;  

 

Conteúdos: 

1. Metodologia e técnica de avaliação dos factores psicossociais; 

2. Intervenção psicossocial: alterações na organização do trabalho, alterações no indivíduo; 

3. O “stress”: conceito, factores de risco, avaliação do risco, consequências, medidas 

preventivas; 

4. O erro humano: conceito, causas e consequências, medidas preventivas. 
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Módulo 3 Técnicas de Informação, 

Comunicação e de Negociação 

Duração 20 Horas 

 

Objectivos Específicos: 

No final do módulo, em exercício de avaliação escrito e com uma percentagem de sucesso de, pelo 

menos, 50%, o formado deverá ser capaz de:  

 Saber os diversos elementos da arquitectura tecnológica (infra-estruturas, 

software) e da arquitectura da informação (quem cria informação e quem a utiliza); 

 Conhecer os tipos de informação (de suporte a realização de operações e de 

tarefas; informação para a decisão e informação para a qualificação): 

 Compreender as metodologias e técnicas adequadas para avaliação da 

qualidade e eficácia da informação e comunicação; 

 Criar técnicas de concepção de normas internas; 

 Compreender princípios e técnicas básicas utilizadas na concepção/elaboração 

de instrumentos de informação; 

 Conhecer técnicas de utilização de suportes de informação (scripto, áudio, 

multimédia e outros ); 

 Distinguir tipos de informação específica no âmbito da prevenção de riscos 

profissionais nomeadamente sinalização de segurança, rotulagem de produtos 

perigosos e respectivas fichas de segurança, manuais de instruções de máquinas, 

normas internas de procedimentos, manuais de segurança e higiene no trabalho; 

 Conhecer metodologias e técnicas de comunicação individual e grupal; 

 Conhecer os domínios e conteúdos e momentos dos registos a efectuar; 

 Conhecer técnicas de organização de arquivo e gestão de arquivo; 

 Compreender metodologias e técnicas de animação no domínio da prevenção de 

riscos profissionais (animação de reuniões, de grupos de discussão, etc.). 

 

Conteúdos: 

 

1. Elementos da arquitectura tecnológica (infra-estruturas, software) e da arquitectura da 

informação (quem cria informação e quem a utiliza); 

2. Tipos de informação (de suporte à realização de operações e de tarefas: informação 

para a decisão e informação para a qualificação); 

3. Técnicas de informação, de comunicação e de negociação; 
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4. Metodologias e técnicas adequadas para avaliação da qualidade e eficácia da 

informação e comunicação; 

5. Técnicas de concepção de normas internas; 

6. Instrumentos de informação e seus domínios de aplicação utilizados na prevenção de 

riscos profissionais (ex: cartaz, boletim, videograma, diaporama); 

7. Princípios e técnicas básicas utilizadas na concepção/elaboração de instrumentos de 

informação; 

8. Técnicas de utilização de suportes de informação (scripto, áudio, multimédia e outros); 

9. Metodologias e técnicas de identificação de necessidades de informação, em função 

dos diversos públicos-alvo; 

10. Tipos de informação específica no âmbito da prevenção de riscos profissionais, 

nomeadamente, sinalização de segurança, rotulagem de produtos perigosos e 

respectivas fichas de segurança, manuais de instruções de máquinas, normas internas 

de procedimentos, manuais de segurança e higiene no trabalho; 

11. Metodologia e técnicas de comunicação individual e grupal; 

12. Técnicas de utilização de equipamentos de comunicação (ex. retroprojector) 

13. Domínios e conteúdos e momentos dos registos a efectuar; 

14. Técnicas de organização de arquivo e gestão de arquivo; 

15. Domínios, conteúdos e momentos das notificações obrigatórias; 

16. Princípios e técnicas de liderança, orientadas para a coordenação de equipas de 

trabalho; 

17. Metodologias e técnicas de animação no domínio da prevenção de riscos profissionais 

(animação de reuniões, de grupos de discussão, etc). 
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Módulo 4 Concepção e Gestão da 

Formação 

Duração 20 Horas 

 

Objectivos Específicos: 

No final do módulo, em exercício de avaliação escrito e com uma percentagem de sucesso de, pelo 

menos, 50%, o formado deverá ser capaz de:  

 

 Analisar as metodologias e técnicas de identificação de necessidades de formação, em 

função dos diversos público-alvos; 

 Identificar as metodologias e técnicas de concepção de programas de formação (definição 

de objectivos e conteúdos pedagógicos, recursos e condições de execução da formação); 

 Identificar as metodologias e técnicas de formação adequadas às estratégias definidas (ex. 

técnicas de motivação, métodos pedagógicos, gestão dos tempos e dos meios necessários, 

Recursos Didácticos a utilizar); 

  Identificar as metodologias e técnicas adequadas para a avaliação da qualidade e eficácia 
da formação. 

 
Conteúdos: 

 

1. Metodologias e técnicas de identificação de necessidades de formação, em função dos 

diversos público-alvos; 

2. Metodologias e técnicas de concepção de programas de formação (definição de objectivos 

e conteúdos pedagógicos, recursos e condições de execução da formação); 

3. Metodologias e técnicas de formação adequadas às estratégias definidas (ex. técnicas de 

motivação, métodos pedagógicos, gestão dos tempos e dos meios necessários); 

4. Técnica de utilização de equipamentos de formação (ex. retroprojector); 

5. Técnicas de avaliação dos formandos; 

6. Metodologias e técnicas adequadas para a avaliação da qualidade e eficácia da formação. 
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Módulo 5 Legislação, Regulamentos e Normas de 

Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho 

Duração 30 Horas 

 

Objectivos Específicos: 

No final do módulo, em exercício de avaliação escrito e com uma percentagem de sucesso de, pelo 

menos, 50%, o formado deverá ser capaz de:  

 Identificar as noções de Direito comunitário; 

 Identificar os conceitos jurídicos; directivas, decisões e regulamentos comunitários; 

 Conhecer as Leis, decretos-lei, decretos regulamentares, portarias; 

 Conhecer as Normas vinculativas e normas de recomendação; 

 Conhecer as Noções de legislação laboral; 

 Conhecer o quadro normativo da prevenção de riscos profissionais relativo à gestão de um 

sistema de prevenção na empresa (Decreto Lei nº 441/91 de 14 de Novembro); 

 Conhecer a organização e funcionamento dos serviços de segurança, higiene e saúde no 

trabalho; 

 Conhecer a Legislação relativa à elaboração de planos detalhados de prevenção e protecção; 

 Conhecer a Legislação de âmbito sectorial (estabelecimentos industriais e de escritório, 

comércio e serviços, minas e pedreiras, estaleiros temporários ou móveis, pescas); 

 Conhecer a Legislação relativa à segurança e saúde de grupos particularmente vulneráveis 

(jovens, mulheres); 

 Conhecer a Legislação relativa à prevenção de acidentes graves; 

 Conhecer a Legislação aplicável ao licenciamento industrial e à segurança de produtos; 

 Conhecer a reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

 

Conteúdos: 

 

1. Noções de Direito comunitário; 

2. Conceitos jurídicos; directivas, decisões e regulamentos comunitários; 

3. Leis, decretos-lei, decretos regulamentares, portarias; 

4. Normas vinculativas e normas de recomendação; 

5. Noções de legislação laboral; 

6. Quadro normativo da prevenção de riscos profissionais relativo à gestão de um sistema de 

prevenção na empresa (Decreto Lei nº 441/91 de 14 de Novembro); 

7. Organização e funcionamento dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho; 

8. Legislação relativa à elaboração de planos detalhados de prevenção e protecção; 
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9. Legislação de âmbito sectorial (estabelecimentos industriais e de escritório, comércio e 

serviços, minas e pedreiras, estaleiros temporários ou móveis, pescas); 

10. Legislação relativa à segurança e saúde de grupos particularmente vulneráveis (jovens, 

mulheres); 

11. Legislação relativa à prevenção de acidentes graves; 

12. Legislação aplicável ao licenciamento industrial e à segurança de produtos; 

13. Reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais. 
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COMPONENTE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

Módulo 6 Noções de estatística e 

Fiabilidade 

Duração 20 Horas 

 

Objectivos Específicos: 

No final do módulo, em exercício de avaliação escrito e com uma percentagem de sucesso de, pelo 

menos, 50%, o formado deverá ser capaz de:  

 

 Analisar e classificar amostras de dados estatísticos; 

 Identificar variáveis qualitativas e quantitativas; 

 Identificar variáveis contínuas e discretas; 

 Determinar as medidas de localização central e medidas de dispersão das amostras; 

 Estimar a média de uma população a partir do valor médio das amostras utilizando 

intervalos de confiança; 

 Estimar o tamanho da amostra partindo do intervalo de confiança pretendido para o 

parâmetro. 

 Analisar e classificar correctamente os dados estatísticos; 

 Traçar um raciocínio lógico para resolução do problema; 

 Extrair conclusões dos resultados obtidos. 

 

 

Conteúdos: 

1. Obtenção, análise e classificação de amostras; 

2. Tratamento estatístico de amostras; 

3. Intervalos de confiança; 

4. Conceito de fiabilidade; 

5. Probabilidade de falhas associadas a equipamentos e sistemas (em série e em paralelo). 
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Módulo 7 Gestão da Prevenção Duração 30 Horas 

 

Objectivos Específicos: 

No final do módulo, em exercício de avaliação escrito e com uma percentagem de sucesso de, pelo 

menos, 50%, o formado deverá ser capaz de:  

 Aplicar os princípios, modelos e técnicas de planeamento; 

 Conhecer e aplicar os princípios da gestão da prevenção; 

 Elaborar propostas tendo em vista a dinamização do funcionamento dos órgãos de 

participação da empresa e das actividades de consulta dos trabalhadores; 

 Identificar nos diversos sectores da empresa os dados informativos necessários à gestão do 

sistema de prevenção; 

 

Conteúdos: 

 

1. Conceitos de trabalho, de saúde, de perigo, de risco, de acidente, de acidente grave, de 

incidente, doença profissional, doença relacionada com o trabalho, condições de trabalho, 

prevenção, prevenção integrada, protecção, avaliação de riscos, controlo de riscos; 

2. Medicina do trabalho: conceitos básicos, objectivos e funções; 

3. Glossário de termos equivalentes em francês e inglês; 

4. Indicadores segurança, higiene e saúde no trabalho; 

5. Custos directos e indirectos de acidentes de trabalho, doenças profissionais, absentismo; 

6. Indicadores estatísticos de sinistralidade e doenças profissionais; 

7. Metodologias de análise de custo/benefício; 

8. Critérios de avaliação de propostas (técnicos, sociais e económicos); 

9. Modelos de gestão da prevenção de riscos profissionais; 

10. Planos de prevenção; 

11. Competências e capacidade e dos organismos da Rede Nacional de Prevenção de Riscos 

Profissionais; 

12. Âmbitos, metodologias e técnicas de auditorias e de inspecção; 

13. Sistemas e critérios de qualidade relativos aos recursos externos existentes no mercado; 

14. Elementos e conteúdos a contemplar nos cadernos de encargos; 

15. Critérios de selecção de recursos externos; 

16. Órgão de consulta e participação dos trabalhadores no âmbito da prevenção de riscos 

profissionais 

17. Domínios e momentos da consulta e participação dos representantes dos trabalhadores; 
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18. Sistema de qualificação dos vários técnicos e especialistas na área da prevenção de riscos 

profissionais; 

19. Interfaces (complementaridades, sobreposições de actuação, potenciais conflitos) na 

intervenção dos vários técnicos e especialistas; 

20. Princípios de ética e de deontologia aplicáveis aos profissionais da prevenção dos riscos 

profissionais; 

21. Domínios de intervenção das diferentes valências que resultam de normativos legais. 
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Módulo 8 Avaliação de Riscos 

Profissionais 

Duração 30 Horas 

 

Objectivos Específicos: 

No final do módulo, em exercício de avaliação escrito e com uma percentagem de sucesso de, pelo 

menos, 50%, o formado deverá ser capaz de:  

 

Conteúdos: 

 

1. Conceitos e a terminologia, relativos ao processo de avaliação de riscos; 

2. Metodologias de avaliação dos riscos (ex. por sector de actividade por tipo de risco, por 

profissão por operação por componente material do trabalho); 

3. Metodologias e técnicas de avaliação de riscos por potenciais na fase de concepção; 

4. Metodologias e técnicas de identificação de perigos (ex. observação directa, 

entrevistas, consulta dos trabalhadores, informação técnica especializada, listas de 

matéria primas, produtos intermédios, subprodutos, resíduos e produtos finais, 

rotulagem e fichas de segurança de produtos químicos, listas de absentismo, de 

doenças profissionais e de acidentes de trabalho, investigação de acidentes, incidentes 

e falhas); 

5. Técnicas qualitativas e quantitativas de estimativa de riscos; 

6. Técnicas de análise indutivas e dedutivas; 

7. Critérios e valores de referência contemplados nomeadamente na legislação, na 

normalização, nos códigos de boas práticas aplicáveis aos riscos profissionais (ex. 

valores limite de concentração, indicadores biológicos de exposição, indicadores 

estatísticos de sinistralidade e de doenças profissionais, índices de explosividade, 

pressões máximas admissíveis, tensões de segurança). 
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Módulo 9 Controlo de Riscos 

Profissionais 

Duração 30 Horas 

 

Objectivos Específicos: 

No final do módulo, em exercício de avaliação escrito e com uma percentagem de sucesso de, pelo 

menos, 50%, o formado deverá ser capaz de:  

 

 Enunciar os princípios gerais de prevenção; 

 Identificar e descrever as medidas de engenharia;  

 Identificar e descrever as medidas organizacionais;  

 Identificar e descrever as medidas de informação e de formação; 

 Identificar e descrever as medidas de protecção colectiva; 

 Identificar e descrever os equipamentos de protecção individual; 

 Definir critérios para a programação na implementação de medidas; 

 

Conteúdos: 

1. Princípios gerais de prevenção; 

2. Medidas de “prevenção e de protecção (medidas de engenharia, organização do trabalho, 

formação, informação, protecção colectiva e individual); 

3. Medidas de engenharia (ex. modificação de processos e equipamentos, processos por via 

húmida, manutenção, ventilação, acústica, isolamento, barreiras, amortecedores); 

4. Medidas organizacionais (gestão dos tempos de exposição aos factores de risco, 

procedimentos, rotação e permuta de trabalhadores, sistemas de coordenação, arrumação 

e limpeza dos locais de trabalho); 

5. Medidas de informação e de formação; 

6. Medidas de protecção colectiva: critérios de selecção, manutenção e conservação dos 

equipamentos de protecção colectiva; 

7. Equipamentos de protecção individual (tipos, componentes, órgãos a proteger, classes de 

protecção) e respectivos critérios de selecção; 

8. Critérios de utilização, manutenção e conservação dos equipamentos de protecção 

individual; 

9. Sinalização de segurança: critérios de selecção, instalação e manutenção; 

10. Medidas de prevenção e protecção adequadas à fase projecto; 

11. Medidas de prevenção e protecção em situação de perigo grave e imediato; 

12. Critérios para a programação da implementação de medidas (ex. hierarquização das 

medidas recursos disponíveis, articulação com os diferentes departamentos da empresa); 
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13. Técnicas de acompanhamento e controlo da execução das medidas de prevenção; 

14. Metodologias e técnicas para avaliação do grau de cumprimento de procedimentos; 

15. Critérios de avaliação do custo e benefício das medidas de prevenção e de protecção; 

16. Técnicas de avaliação da eficácia das medidas (ex. reavaliação dos riscos, entrevistas, 

questionários); 
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Módulo 10 Organização de Emergência Duração 30 Horas 

 

Objectivos Específicos: 

No final do módulo, em exercício de avaliação escrito e com uma percentagem de sucesso de, pelo 

menos, 50%, o formado deverá ser capaz de:  

 Reconhecer os conceitos associados a situações de emergência; 

 Identificar as vantagens de estruturação da informação associada a emergências num 

documento de trabalho; 

 Identificar as características dos recursos humanos necessários à actuação em caso de 

emergência; 

 Dimensionar e localiza as vias e saídas de emergência; 

 Estabelecer e aplicar os critérios de localização de equipamentos de emergência; 

 Identificar os equipamentos de protecção individual necessários em operações de combate a 

incêndios, derrames e socorros; 

 Identificar os organismos responsáveis pela protecção civil 

 

Conteúdos: 

1. Metodologias, meios e equipamentos necessários à estruturação de planos de 

emergência; 

2. Critérios de dimensionamento de recursos humanos; 

3. Critérios de localização e dimensionamento de vias e saídas de emergência; 

4. Critérios de localização e dimensionamento de equipamentos de combate, de 

evacuação e de primeiros socorros; 

5. Equipamentos de protecção individual e respectivas características (a utilizar pelas 

equipas de intervenção); 

6. Entidades e organismos responsáveis pela protecção civil; 

7. Sistemas de combate a incêndios e respectivos critérios de dimensionamento. 
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Módulo 11 Higiene do trabalho Duração 60 Horas 

 

Objectivos Específicos: 

No final do módulo, em exercício de avaliação escrito e com uma percentagem de sucesso de, pelo 

menos, 50%, o formado deverá ser capaz de:  

 Conhecer os princípios e domínios da higiene e segurança; 

 Identificar as diferentes vias de penetração de uma substância tóxica no organismo; 

 Identificar as técnicas e metodologias de avaliação e controlo da exposição aos agentes; 

 Identificar os diferentes valores limites de exposição para os respectivos agentes; 

 Identificar os equipamentos de protecção individual para os diferentes agentes; 

 Reconhecer os efeitos resultantes da exposição aos diferentes agentes. 

 

Conteúdos: 

1. Princípios e domínios da Higiene do trabalho; 

2. Noções de toxicologia (vias de penetração dos tóxicos no organismo, concentrações e 

doses letais, toxicidade aguda e crónica, efeito dose – resposta, efeitos fisiológicos dos 

tóxicos); 

3. Metodologias e técnicas de avaliação e controlo da exposição aos agentes; 

a) Químicos: 

Classificação de perigo, vias de penetração no organismo, efeitos da exposição, valores 

limite de exposição e níveis de acção, índices biológicos de exposição, instrumentos de 

medição e seus princípios de funcionamento, metodologia e estratégia de amostragem 

(localização dos pontos de recolha de amostras, duração e momentos da amostragem, 

número e frequência de amostras, tratamento estatístico de resultados), noções 

elementares relativas a métodos analíticos (espectrofotometria, cromatografia, absorção 

atómica, microscopia); medidas de prevenção e de protecção colectiva e individual, 

exposição a agentes químicos específicos (cancerígenos, amianto, chumbo, cloreto de 

vinilo), legislação aplicável. 

 

b) Físicos: 

Ruído: parâmetros e unidades de medição, equipamentos de leitura e seus princípios de 

funcionamento; efeitos da exposição, valores limite de exposição e nível de acção, 

metodologia e estratégia de amostragem (localização dos pontos de medição, duração e 

momentos da amostragem, número e frequência de amostras, tratamento estatístico de 
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resultados), medidas de prevenção e de protecção colectiva e individual, legislação e 

normas técnicas. 

 

Vibrações: parâmetros e unidades de medição, equipamentos de leitura e seu princípio de 

funcionamento, efeitos da exposição, valores limite de exposição, metodologia e estratégia 

de amostragem (localização dos pontos de medição, duração e momentos da amostragem, 

número e frequência de amostras, tratamento estatístico dos resultados…), medidas de 

prevenção e de protecção colectiva e individual, legislação e normas técnicas. 

 

Radiações: Tipos, parâmetros e unidades de medição, equipamentos de leitura e seus 

princípios de funcionamento, efeitos da exposição, valores limite de exposição e nível de 

acção, metodologia e estratégia de amostragem (localização dos pontos de medição, 

duração e momentos da amostragem, número e frequência de amostras, tratamento 

estatístico de resultados…) medidas de prevenção e de protecção colectiva e individual, 

legislação. 

 

Ambiente térmico: conceito de “stress térmico” e de conforto térmico, parâmetros e 

unidades de medição, equipamentos de leitura e seu princípio de funcionamento, efeitos da 

exposição ao “stress térmico”, valores limite de exposição, metodologia e estratégia de 

amostragem (localização dos pontos de medição, duração e momentos da amostragem, 

número e frequência de amostras, tratamento estatístico de resultados), medidas de 

prevenção e de protecção colectiva e individual, critérios para avaliação do conforto térmico, 

legislação e normas técnicas. 

 

c) Biológicos: 

Noções de microbiologia e epidemiologia; classificação, perigos, efeitos da exposição, 

critérios de avaliação da exposição, medidas de prevenção e de protecção colectiva e 

individual, legislação. 

4. Efeitos resultantes de exposições combinadas (exposição simultânea ou sequencial a 

vários factores de risco). 

5. Procedimentos de calibração dos instrumentos de leitura. 

6. Sistemas de ventilação e condicionamento do ar; parâmetros básicos de dimensionamento 

(taxas de renovação, caudal, localização e tomadas de ar), critérios de manutenção e 

limpeza de sistemas. 
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Módulo 12 Segurança do Trabalho Duração 60 Horas 

 

Objectivos Específicos: 

No final do módulo, em exercício de avaliação escrito e com uma percentagem de sucesso de, pelo 

menos, 50%, o formado deverá ser capaz de:  

 

 Identificar as causas e as consequências dos acidentes de trabalho; 

 Identificar os riscos inerentes aos postos de trabalho; 

 Identificar medidas preventivas e de protecção de acordo com a legislação aplicável; 

 Identificar os riscos associados aos equipamentos de trabalho; 

 Identificar os riscos e medidas preventivas associados aos produtos químicos; 

 Identificar os riscos medidas preventivas e medidas de protecção associadas ao transporte 

de cargas; 

 Conceber listas de verificação de acordo com os diplomas normativos e legislação aplicável; 

 Identificar os princípios de funcionamento dos instrumentos de detecção e medida de leitura 

directa. 

 

Conteúdos: 

1. Princípios e domínios da Segurança do Trabalho; 

2. Causas e consequências dos acidentes de trabalho; 

3. Avaliação e controlo de riscos associados a:  

a) Locais e postos de trabalho: riscos, medidas preventivas e de protecção e 

legislação aplicável; 

b) Equipamentos de trabalho: riscos, medidas preventivas e de protecção e legislação 

aplicável; 

c) Armazenagem, utilização e eliminação de produtos químicos perigosos: riscos, 

medidas preventivas e de protecção e legislação aplicável; 

d) Transporte de cargas: riscos, medidas preventivas e de protecção e legislação; 

e) Transporte manual de cargas: riscos, medidas preventivas e de protecção e 

legislação aplicável; 

f) Actividades e operações particularmente perigosas (ex. soldadura, trasfega de 

líquidos inflamáveis, trabalhos em espaços cofinados, trabalhos hiperbáticos, 

trabalhos em altura). 

4. Avaliação e controlo de riscos específicos; 
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a) Riscos eléctricos: Técnicas de avaliação de riscos, medidas preventivas e de 

protecção e legislação aplicável. 

b) Riscos de incêndio e explosão: técnicas de avaliação de riscos, medidas 

preventivas e de protecção e legislação aplicável. 

c) Riscos de emissão e dispersão de produtos tóxicos: técnicas de avaliação de 

riscos, medidas preventivas e de protecção e legislação aplicável. 

5. Metodologias para concepção de listas de verificação a partir de diplomas legais, normas 

técnicas, códigos de boas práticas, informação técnica, manuais de instruções dos 

equipamentos… (ex. por sector de actividade, por tipo de risco, por profissão, por operação, 

por componente material do trabalho). 

6. Instrumentos de detecção e de medida de leitura directa no domínio da segurança 

(explosivímetros, detectores de gases e vapores, manómetros) e seus princípios de 

funcionamento. 
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Módulo 13 Ergonomia Duração 30 Horas 

 

Objectivos Específicos: 

No final do módulo, em exercício de avaliação escrito e com uma percentagem de sucesso de, pelo 

menos, 50%, o formado deverá ser capaz de:  

 

 Conhecer os conceitos ergonómicos presentes na adaptação do posto de trabalho ao 

Homem; 

 Elaborar e seleccionar metodologias abrangentes de avaliação ergonómica de postos de 

trabalho; 

 Reconhecer as vantagens e desvantagens na utilização de metodologias ergonómicas de 

postos de trabalho; 

 Identificar a influência dos factores psicossociais no desempenho dos indivíduos em contexto 

de trabalho; 

 Identificar os principais factores que interferem no surgimento das lesões músculo-

esqueléticas. 

 

Conteúdos: 

1. Conceitos, objectivos e metodologia de estudo; 

2. Noções de fisiologia (trabalho muscular); 

3. Antropometria; 

4. Concepção de postos de trabalho; 

5. Concepção de equipamentos de trabalho; 

6. Interface homem-máquina; 

7. Factores ambientais de incomodidade: ruído (tarefas que requerem concentração e 

sossego), vibrações, ambiente térmico, qualidade do ar; 

8. Sistemas de iluminação: tipo, parâmetro e unidades de medição, equipamentos de 

leitura e princípios de funcionamento; efeitos sobre a visão, critérios para avaliação do 

risco, medidas de prevenção e de protecção, parâmetros básicos de dimensionamento 

de sistemas de iluminação artificial (localização, intensidade luminosa, selecção de 

armaduras); critérios de manutenção e limpeza do sistema de iluminação níveis de 

iluminação recomendados, normas técnicas. 

9. Trabalhos com ecrãs de visualização: riscos, medidas de prevenção e de protecção, 

legislação. 
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10. Organização do trabalho: conceitos, metodologias e critérios de avaliação de riscos 

associados à: 

 

a) Carga física do trabalho (esforços, posturas, trabalho sedentário, trabalho em 

pé); 

b) Carga mental do trabalho (trabalho monótono e repetitivo); 

c) Organização do tempo de trabalho (trabalho por turnos e trabalho nocturno). 

 

 

Módulo 14 Primeiros Socorros e Suporte 

Básico de Vida 

Duração 20 Horas 

 

Objectivos Específicos: 

No final do módulo, em exercício de avaliação escrito e com uma percentagem de sucesso de, pelo 

menos, 50%, o formado deverá ser capaz de:  

 

1. Executar técnicas simples de socorrismo para controlar um cenário de acidente ou doença 

súbita, em especial no local de trabalho;  

2. Identificar os principais riscos da sua actividade laboral e seleccionar as técnicas de 

primeiros socorros necessários aplicar para fazer frente aos mesmos em caso de acidente.  

 

Conteúdos Programáticos: 

1. Introdução 

2. Sistema Integrado de Emergência Médica 

3. Princípios Básicos  

4. Os quatro passos em primeiros socorros 

5. Garantir a Segurança 

6. Examinar a Vítima 

7. Dar o alerta 

8. Prestar os primeiros Socorros 

9. Suporte Básico de Vida 

10. Ventilação da Consciência 

11. Abertura das Vias Aéreas 

12. Verificação da Ventilação 

13. Compressões Torácicas e Insuflações (RCP) 

14. Posição lateral de Segurança (PLS) 
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15. Bebés e Crianças 

16. Engasgamento (Obstrução da Via Aérea) 

17. Primeiros Socorros 

18. Hemorragias  

19. Hemorragias pelo Nariz 

20. Feridas 

21. Queimaduras 

22. Lesões na Cabeça, no Pescoço e no Dorso (TCE ou TVM) 

23. Lesões no Ossos, Músculos ou Articulações 

24. Intoxicações 

25. Dor Precordial (EAM) 

26. Acidentes Vascular Cerebral (AVC) 

27. Prevenção das Doenças Vasculares 

 

 

Módulo 15 Prática em Contexto Real de Trabalho Duração 120 Horas 

 

Duração Total 560 Horas 

 
9 - CARGAS HORÁRIAS  
 
As cargas horárias do curso estão estipuladas de acordo com os critérios definidos pela 

Homologação emitida pela ACT- Autoridade para as Condições de Trabalho. O curso tem uma 

duração total de 560 horas. 

 

10 - RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 
 
Quadros Brancos 

Retroprojector 

Equipamento Informático 

Videoprojector 

Material de consumo tais como canetas, folhas, manuais, entre outros 

Manuais de apoio 

 

Equipamentos Específicos: 

 Mala de Primeiros Socorros devidamente equipada 

 Extintores móveis de diversos tipos de agente extintor 
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 Equipamentos de protecção individual de diversos tipos 

 Termómetro 

 Anemómetro 

 Higrómetro 

 Luxímetro 

 Quadro eléctrico com aparelhos diferenciais e disjuntores 

 Diversos cabos eléctricos 

 Tubos detectores de gases e bombas de aspiração 

 Sonómetro integrador (no mínimo de classe 2) equipado com banco de filtros de oitava 

 Dosímetro de ruído (no mínimo de classe 2) 

 Acelerómetro 

 Dosímetro de radiação 

 Detectores de incêndio 

 Explosívimetro 

 

11 - ESPAÇOS E RESPECTIVOS REQUISITOS 
 

A formação será desenvolvida nas instalações da Cefolgest. Caso por uma questão de gestão de 

espaços, não seja possível executar as acções de formação nas instalações da Cefolgest, esta 

recorrerá ao arrendamento de salas de formação em outras entidades, devendo os espaços de 

formação cumprir os seguintes requisitos: 

 Possuir luz natural; 

 Aclimatização (quente/frio);  

 Nas instalações devem existir sanitários (H/M); 

 Devem estar cumpridos os requisitos de segurança e higiene do trabalho nos espaços; 

 Estar equipadas com cadeiras, mesas e quadro branco.  


