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DISGRHGAL027 

Prevenção e Segurança: Identificação, Análise e Avaliação de Riscos Profissionais 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem por objetivo sensibilizar os participantes e dotá-los de conhecimentos que lhes 

permitam identificar, analisar e avaliar os riscos dos locais de trabalho pelos quais são 

responsáveis de forma a elaborarem um programa de prevenção e segurança eficaz.  

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Melhorar os seus conhecimentos sobre o sistema geral de Saúde, Higiene e Segurança 

no Trabalho; 

 Reconhecer a importância desta vertente no dia-a-dia do Ser Humano; 

 Praticar a Segurança integrada na estrutura da empresa; 

 Aplicar as regras de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; 

 Rentabilizar a utilização das normas de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho, com 

os objetivos de melhorar as condições de trabalho da empresa. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos os profissionais que tenham responsabilidades ao nível da 

prevenção e segurança de locais de trabalho, nomeadamente, Gestores, Quadros Superiores 

e Técnicos com responsabilidades na Gestão, Responsáveis por Direções e Serviços de 

Pessoal, e, todos os profissionais que necessitem de adquirir ou atualizar conhecimentos no 

domínio da Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

18 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 
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DISGRHGAL027 

Módulo I – Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho  

 O papel da Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho 

 O contexto legislativo em que surge a Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho  

 O sistema geral de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho  

 O sistema de Condições Físicas e de Trabalho 

 O sistema de Condições de Trabalho 

 O sistema de Condições de Vida no Trabalho  

Módulo II – Introduzir a Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho na Organização 

 Identificação da Legislação  

 Identificação das características do Equipamento de Proteção Individual 

 Identificação da importância da sinalética na Estrutura Organizacional 

Módulo III – Técnicas Para o Sucesso da Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho 

 A persistência 

 Identificar o que tem que se alterar ou inovar na Estrutura Organizacional 

Módulo IV – Análise de Casos Práticos 

 Análise e discussão de casos reais, adaptados às normas legisladas 

 O fogo 

 O ruído 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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