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1- ENQUADRAMENTO 
 
A coordenação e o acompanhamento das actividades da entidade executante, dos subempreiteiros 

e dos trabalhadores independentes são determinantes para a prevenção dos riscos profissionais na 

construção. O coordenador de segurança em obra tem especiais responsabilidades na coordenação 

e no acompanhamento do conjunto das actividades de segurança, higiene e saúde desenvolvidas 

no estaleiro. A função da coordenação de segurança passará por isso a ser reconhecida através de 

uma declaração escrita do dono da obra que identifica os coordenadores, as funções que devem 

exercer e indica a todos os intervenientes que devem cooperar com os coordenadores. 

O desempenho da coordenação de segurança contribui tanto mais para a prevenção dos riscos 

profissionais quanto os coordenadores forem qualificados para essa função. A regulamentação da 

coordenação de segurança vai ser, por isso, sequencialmente completada por um quadro legal 

promotor da qualificação dos coordenadores que tenha em consideração as exigências da função e 

a respectiva acreditação para a qual serão determinantes a formação profissional específica, a 

experiência profissional e as habilitações académicas. 

O dono da obra deve nomear um coordenador de segurança em obra se nela intervierem duas ou 

mais empresas, incluindo a entidade executante e subempreiteiros A actividade de coordenação de 

segurança, em projecto ou em obra, deve ser exercida por pessoa qualificada, nos termos previstos 

em legislação especial. 

 

Cabe ao coordenador de segurança em obra: 

a) Apoiar o dono da obra na elaboração e actualização da comunicação prévia prevista no artigo 

15.º; 

b) Apreciar o desenvolvimento e as alterações do plano de segurança e saúde para a execução da 

obra e, sendo caso disso, propor à entidade executante as alterações adequadas com vista à sua 

validação técnica; 

c) Analisar a adequabilidade das fichas de procedimentos de segurança e, sendo caso disso, propor 

à entidade executante as alterações adequadas; 

d) Verificar a coordenação das actividades das empresas e dos trabalhadores independentes que 

intervêm no estaleiro, tendo em vista a prevenção dos riscos profissionais; 

e) Promover e verificar o cumprimento do plano de segurança e saúde, bem como das outras 

obrigações da entidade executante, dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes, 

nomeadamente no que se refere à organização do estaleiro, ao sistema de emergência, às 

condicionantes existentes no estaleiro e na área envolvente, aos trabalhos que envolvam riscos 
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especiais, aos processos construtivos especiais, às actividades que possam ser incompatíveis no 

tempo ou no espaço e ao sistema de comunicação entre os intervenientes na obra; 

f) Coordenar o controlo da correcta aplicação dos métodos de trabalho, na medida em que tenham 

influência na segurança e saúde no trabalho; 

g) Promover a divulgação recíproca entre todos os intervenientes no estaleiro de informações sobre 

riscos profissionais e a sua prevenção; 

h) Registar as actividades de coordenação em matéria de segurança e saúde no livro de obra, nos 

termos do regime jurídico aplicável ou, na sua falta, de acordo com um sistema de registos 

apropriado que deve ser estabelecido para a obra; 

i) Assegurar que a entidade executante tome as medidas necessárias para que o acesso ao 

estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas; 

j) Informar regularmente o dono da obra sobre o resultado da avaliação da segurança e saúde 

existente no estaleiro; 

l) Informar o dono da obra sobre as responsabilidades deste no âmbito do presente diploma; 

m) Analisar as causas de acidentes graves que ocorram no estaleiro; 

n) Integrar na compilação técnica 

 

Este curso foi concebido segundo o Projecto Decreto-Lei sobre o exercício da Coordenação em 

matéria de Segurança e Saúde na actividade de construção de edifícios e engenharia civil, prevista 

no Decreto-Lei N.º 273/2003, de 29 de Outubro, bem como o reconhecimento dos respectivos 

cursos de formação. 

 

2- OBJECTIVO GERAL 
 

Adquirir as competências necessárias ao exercício da profissão de Coordenador de Segurança e 

Saúde na Construção.  

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

 

4 - POPULAÇÃO-ALVO 
 
Todos os indivíduos com habilitação académica de grau superior (Bacharelato ou Licenciatura) nas 

áreas de Engenharia Civil e Arquitectura, Técnicos Superiores de Segurança e Higiene do Trabalho, 

Técnicos de Higiene e Segurança no Trabalho e outros licenciados ou bacharéis com currículo 

relevante na área da Construção. É requisito obrigatório possuir 12º ano. 
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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, desenvolve competências 

específicas para o desempenho de uma função ou tarefa concreta. 

 

 

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 
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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 

 

A avaliação  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 
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AE – Avaliação Escrita 

 

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

as notas dos diferentes módulos. 

 
5

13

1


 i

iAM

AFM , em que são 5 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. 

 
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. 
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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. 

 

8 - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

1. Legislação de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho Aplicável à Construção (20h) 

 1.1. Enquadramento legislativo geral; 

 1.2. Enquadramento legislativo específico aplicável ao sector da construção civil; 

 1.3. Decreto-Lei N.º 273/2003 de 29 de Outubro. 

2. Segurança na Construção Civil (34h) 

 2.1. Equipamentos e Máquinas; 

 2.2. Prevenção de Riscos Construção Civil; 

 2.3. Emergência. 

3. Protecção Colectiva e Individual (26h) 

 3.1. Planos de Protecção Individual e Colectiva; 

 3.2. Medidas de protecção colectiva (critérios selecção, manutenção e conservação); 

 3.3. Equipamentos de protecção individual (tipos, componentes, órgãos a proteger, classes 
de protecção); 

 3.4. Utilização, manutenção e conservação dos equipamentos de protecção individual; 

4. Coordenação de Segurança em Projecto e em Obra (50h) 

 4.1. Responsabilidade do coordenador de segurança; 

 4.2. Instrumentos e intervenientes da coordenação de segurança em projecto; 

 4.3. Sistema de coordenação da segurança em projecto; 

 4.4. Planos de segurança e saúde em projecto e compilação técnica; 

 4.5. Ler e interpretar as diversas peças dos projectos de construção; 

 4.6. Casos práticos (Elaboração PSS em projecto e compilação técnica); 

 4.7. Conteúdo e validação técnica do Plano de Segurança e Saúde em fase de obra; 

 4.8. Sistema de coordenação de segurança em obra; 

 4.9. Monitorização do Plano de Segurança e Saúde - execução prática em obra. 

5. Gestão do Ambiente, da Qualidade e da Segurança no Trabalho da Construção (20h) 

6. Primeiros Socorros e SBV (20h) 

7. Projecto Final de Curso (100h) 

(Carga horária total: 270h) 
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9 - CARGAS HORÁRIAS  
 
270 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 

 

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.  


