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DISQASAS024 

Diretiva Estaleiros 

Objetivos Gerais 

Este Curso pretende dotar os participantes das seguintes competências: 
Condições de segurança e trabalho desenvolvido em estaleiros temporários ou móveis são 
frequentemente muito deficientes e estão na origem de um número preocupante de acidentes 
de trabalho graves e mortais. Neste sentido, o objetivo deste Curso é dotar os participantes 
dos conhecimentos da regulamentação existente para que a utilizem como ponto de partida 
para uma gestão das condições de segurança e saúde nos estaleiros temporários ou móveis 
e/ou estaleiros permanentes. 

 
Objetivos Específicos 

Este Curso tem ainda como objetivo, sensibilizar e motivar os vários atores intervenientes em 
processos que envolvam a existência de estaleiros temporários, móveis ou permanentes para 
as questões de segurança e gestão de segurança na construção. 

 
Destinatários 

Este Curso destina-se essencialmente aos seguintes profissionais: 

 Técnicos Superiores de HST; 

 Técnicos de HST; 

 Gestores de sistemas de gestão da Segurança e Saúde no trabalho; 

 Diretores de Obra; 

 Diretores Técnicos; 

 Encarregados gerais de empresas de construção; 

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 

12 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 
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DISQASAS024 

Módulo I - Enquadramento Legal 
 

 DL 441/91 de 14 de Novembro; DL 26/94 de um de Fevereiro alterado pelo DL 
109/2000 de 30 de Junho. 

 Análise sucinta de outra legislação aplicável e enquadrável. 
  
Módulo II - DL 273/2003 de 29 de Outubro 
 

 As fases de projeto e obra. 
 Os Coordenadores de Segurança e Saúde. 
 Os documentos que devem existir. 
 A responsabilidade civil e criminal associada. 

 
Módulo III - Princípios Base da Gestão de Segurança e Saúde em Estaleiro 
 

 Responsabilidades, Direitos e Deveres das partes. 
 Principais Perigos e Riscos, identificação e avaliação dos mesmos. 
 Medidas de Prevenção e Controlo. 

 
Módulo IV - Exemplos de Práticas Correntes 
 

 As más práticas. 
 As boas práticas. 
 As formas de atuação com vista a eliminar as más práticas e potenciar as boas. 

 

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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