
 
  

 

Organização de Segurança e Saúde no Trabalho na Empresa 
 
Público-Alvo 

 
Trabalhadores das empresas (microempresas e PME’S). 
 
OBJETIVOS 

 
Formação direcionada para cumprimento da legislação em matéria de saúde e segurança no Trabalho 
nas microempresas. 
 
No final desta ação o formando deverá adquirir conhecimentos gerais do enquadramento legislativo em 

matérias de SST e ser capaz de identificar, no seu local de trabalho, situações de risco e implementar (ou 

propor a implementação) de medidas mitigadoras.  

 

 Objetivos Específicos 

 
- Conhecer os conceitos básicos relacionados com a Segurança e Saúde no Trabalho; 

- Identificar os tipos de riscos profissionais existentes e os possíveis danos derivados do trabalho; 

- Compreender a norma conceptual e legislativa na qual se desenvolve a Prevenção de Riscos 

Profissionais; 

- Conhecer e valorizar os fundamentos jurídicos em matéria de Prevenção e Riscos Profissionais; 

- Conhecer as normas básicas de aplicação direta em matéria de Prevenção de Riscos 

Profissionais; 

- Capacitar o trabalhador para a realização de avaliações elementares de riscos e para o 

estabelecimento de medidas de Prevenção de natureza compatível com o seu nível de 

formação; 

- Preparar o trabalhador para participar nas ações de emergência e primeiros Socorros, através 

da aplicação das técnicas correspondentes; 

- Conhecer as causas dos acidentes associados aos locais de trabalho, aos equipamentos, aos 

produtos e instalações, além de determinar as ações a serem empreendidas no sentido de os 

evitar; 

- Identificar os riscos possíveis que derivam do ambiente de trabalho e atividade desenvolvida; 

- Identificar o agente extintor adequado a cada situação de incêndio; 

- Conhecer os conceitos fundamentais relacionados com a carga de trabalho e as recomendações 

para reduzir os efeitos negativos desta; 



   

 

- Conhecer os fatores que têm influência no surgimento da fadiga e da insatisfação profissional; 

- Conhecer os diversos tipos de proteção e as suas aplicações; 

- Conhecer o quadro normativo em matéria de vigilância da saúde; 

- Conhecer os princípios da vigilância da saúde; 

- Compreender as informações relativas à vigilância da saúde dos trabalhadores; 

- Analisar a forma de gestão da Prevenção de Riscos Profissionais da empresa, no que diz respeito 

aos seus componentes básicos: o sistema de gestão da Prevenção e as modalidades de recursos 

humanos e materiais para o desenvolvimento das atividades de Prevenção; 

- Identificar os organismos públicos nacionais e internacionais mais importantes que estão 

relacionados com a segurança e a saúde no trabalho; 

- Identificar um sistema de gestão da Prevenção de Riscos Profissionais; 

- Conhecer as modalidades de recursos humanos e materiais para o desenvolvimento das 

atividades de Prevenção; 

- Identificar as Instituições e os Organismos públicos relacionados com a Segurança, a Higiene e a 

Saúde no Trabalho; 

- Conhecer as funções e serviços atribuídos à Administração pública em matéria de Prevenção dos 

Riscos Profissionais. 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
    Segurança e Saúde no Trabalho 

 Introdução à Prevenção de Riscos Profissionais; 

 Marco Normativo Básico em matéria de prevenção de Riscos profissionais; 

 Riscos relacionais com as condições de segurança; 

 Riscos relacionados com o meio de ambiente de trabalho; 

 Agentes extintores e combate a incêndios; 

 Carga de trabalho, fadiga e insatisfação laboral; 

 Proteções Coletivas e Individuais; 

 Controlo da Saúde dos Trabalhadores; 

 Gestão da Prevenção de riscos profissionais na empresa; 

 Organismos Públicos relacionados com a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho; 

 Explicação do preenchimento do Relatório de Informação Social das Empresas; 

 
 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 horas de Formação Presencial  
Área de formação: 862 – Higiene no Trabalho 



   

 

 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua  
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso:  
Angra do Heroísmo: 23 a 27 de Março de 2015 
 
 
Horário:  
Angra do Heroísmo: das 18H00 às 21H00 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
Formadora 

Eng. Valeska Fontanari Ávila 
Licenciada em Engenharia Civil 
CAP TSSHT 
Formadora Certificada. 
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