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DISQASAS032 

Políticas de Risco e Acidentes de Trabalho 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo habilitar os colaboradores com os conhecimentos, que lhes 

permitam entender o modelo de competência frente ao risco; os benefícios do desenvolvimento 

do comportamento para a gestão eficaz de riscos na organização e a relação entre a maturidade 

da gestão de riscos evitando os acidentes de trabalho. 

Objetivos Específicos 

No final do Curso os formandos ficarão aptos a: 

 Desenvolvimento de processos de avaliação de riscos; 

 Formas de avaliação de riscos; 

 Adquirir a noção de acidente de trabalho e conhecer as suas causas; 

 Evitar, avaliar e combater os riscos; 

 Conceber, programar e desenvolver medidas de prevenção e de proteção; 

 Informar e a formar os trabalhadores e demais intervenientes nos locais de trabalho; 

 Promover o cumprimento da prevenção do risco em ambiente laboral; 

 Dinamizar processos de consulta e de participação dos trabalhadores; 

 Desenvolver a Prevenção de Riscos Profissionais. 

Destinatários 

A todos os profissionais que necessitem conhecer as Políticas de Risco e Acidentes de 

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 

14 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Enquadramento 

http://www.highskills.pt/
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DISQASAS032 

Módulo II – Comportamentos Seguros 

Módulo III – Causas e Riscos de Acidentes de Trabalho 

Módulo IV – Custos dos Acidentes de Trabalho 

Módulo V – Prevenção de Acidentes de Trabalho 

Módulo VI – A Procura da Perfeição 

Módulo VII – Avaliação do Risco 

 Modelos de Avaliação de Riscos; 

 O “minuto seguro” – avaliação mediata e imediata do risco. 

    Módulo VIII – Método para Verificação Individual de Segurança 

    Módulo IX – Método para Verificação Coletiva de Segurança 

    Módulo X – Análise de Fatos Passados – Decalque para o Futuro 

    Módulo XI – O Jogo da Segurança – Estudos de Caso 

    Módulo XII – Compromissos e Conclusões 

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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