
 

 

 
Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 
 
Público Alvo 
 
Trabalhadores designados pelas empresas (microempresas). 
 
OBJECTIVOS 
 
Formação direccionada para cumprimento da legislação em matéria de higiene, saúde e 
segurança no Trabalho nas microempresas. 
No final desta acção o formando deverá adquirir conhecimentos gerais do enquadramento 
legislativo em matérias de HST e ser capaz de identificar, no seu local de trabalho, situações 
de risco e implementar (ou propor a implementação) de medidas mitigadoras. Deverá 
igualmente manusear correctamente o extintor e actuar, como meio de 1ª intervenção, no 
combate a incêndios. 
 

 Objectivos Específicos 
 

- Conhecer os conceitos básicos relacionados com a Segurança, Higiene 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 directa 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 acções 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 acções a serem 
empreendidas no sentido de os evitar; 

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

- Identificar o agente extintor adequado a cada situação de incêndio; 
- Manusear correctamente o extintor em situação real de incêndio; 
- Conhecer os conceitos fundamentais relacionados com a carga de trabalho e as 

recomendações para reduzir os efeitos negativos desta; 
- Conhecer os factores que têm influência no surgimento da fadiga e da insatisfação 

profissional; 
- Conhecer os diversos tipos de protecção 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 
actividades 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 actividades 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. 
- Compreender a importância e o efeito do treino adequado de socorristas no seio de 

grupos populacionais específicos, os elementos gerais das acções do primeiro 
socorro, bem como conhecer genéricamente o material de primeiro socorro. 

- Compreender e conhecer o sistema integrado de emergência médica bem como a 
cadeia de sobrevivência 

- Compreender e conhecer a importância da ergonomia e sua aplicação da relação da 
pessoa, na melhoria das condições de trabalho 

- Conhecer e determinar os critérios de normalidade dos sinais vitais  e de outros 
elementos de diagnóstico do exame da vítima, e compreender como podem ficar 
alterados devido a uma doença ou lesão. 

- Identificar e interpretar conceitos gerais anatomofisiológicos dos sistemas 
cardiovascular, respiratório, muscular e esquelético. 

- Compreender a causa de dificuldade ventilatória e adequar técnicas de desobstrução 
adequadas á situação. 

- Descrever, interpretar e executar técnicas de Reanimação Cardio- respiratória em 
Suporte Básico de Vida. 

- Compreender a fisiopatologia do choque de baixo débito e aplicar os métodos de 
primeiro socorro nestas vítimas. 

- Conhecer as complicações de uma hemorragia/ ferida grave e seus métodos de 
desinfecção e controle. 

- Compreender os tipos e efeitos da exposição do organismo a um ambiente quente ou 
frio, e seus métodos de primeiro socorro. 

- Dominar e executar técnicas de imobilização no primeiro socorro a fracturas dos 
membros (superior / inferior). 

- Conhecer a sintomatologia das lesões crânio-encefálicas, faciais, vertebro-
medulares, toraco-abdominais, torácico, amputação traumática e síndrome de 
esmagamento, e seus métodos de primeiro socorro. 

- Compreender as formas e problemas mais comuns relativos às intoxicações e seu 
primeiro socorro. 

- Identificar e executar o primeiro socorro em vítimas com alterações do conhecimento 
(alcoolismo agudo, dor pré-cordial, acidente vascular cerebral, hipoglicémia, 
hiperglicémia, epilepsia). 

- Compreender que nas situações reais de acidente ou doença súbita se observam 
quadros clínicos mistos e complexos, devido a múltiplas lesões (politraumatismos) 
ou doença súbita associada a outros antecedentes do doente. 

- Compreender a actuação em caso de sinistro múltiplo, na execução de triagem de 
vítimas no local do sinistro. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
    Higiene e Segurança 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; 
• Protecções Colectivas 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; 
 

    Conteúdos de Socorrismo e Suporte Básico de Vida 
• Sistema Integrado de Emergência Médica 
• Princípios gerais do socorismo 
• Plano de acção do socorrista 
• A importância da ergonomia 
• Exame geral da vítima 
• Primeiros Socorros 
• Alterações Cardiorespiratórias 
• Choque 
• Hemorragias 
• Intoxicações 
• Feridas 
• Queimaduras 
• Efeitos do ambiente 
• Lesões articulares, musculares e ósseas 
• Traumatismos 
• Alterações do estado de consciência 
• Situações de sinistro multiplo 

 
Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº DE HORAS: 40 – 36 horas de Formação Presencial e 4 horas de Prática Simulada 
Área de formação: 862 – Higiene no Trabalho 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso:  
1ª acção (Graciosa) – 07 a 10 e de 16 a 18 de Julho de 2008 
 
Horário:  
1ª acção (Graciosa) – 13h00 às 20h00. Dia 10/07 das 13h00 às 16h00 
 
Formador 
 
Dr. André Avelar 
 
Licenciado em Cardiopneumologia pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 
Formador certificado. 
 
Dr. Paulo Laranjeira 
 
Pós-Graduado em Ambiente, Saúde e Segurança pela Universidade dos Açores.  
Formador Certificado. 
 

Preço por formando: € 100,00 
 

 


