
 
  

 
Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho no Sector da Construção Civil 

 
 
Público-Alvo 

 
Encarregados de obras; Arvorados; Trabalhadores da Construção Civil. 
 
OBJECTIVOS 

 
Dotar os participantes dos conhecimentos teóricos e práticos inerentes à Segurança, Higiene e Saúde no 

sector da Construção Civil, promovendo desse modo uma cultura de segurança nas empresas, com o 

intuito de diminuir a sinistralidade laboral neste sector de actividade. 

 

 Objectivos Específicos 

 
No final da formação os formandos deverão ser capazes de: 
 

 Reconhecer os requisitos legais aplicáveis ao sector da Construção Civil, no respeitante à 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. 

 Conhecer os conceitos básicos relacionados com a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, 

designadamente os conceitos de perigo, risco, prevenção, protecção, acidente de trabalho, 

doença profissional e saúde ocupacional. 

 Reconhecer a importância do Plano de Segurança e Saúde como um instrumento fundamental 

numa política de prevenção. 

 Reconhecer a importância da adopção de medidas de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

no quotidiano. 

 Distinguir e identificar os principais perigos a que estão expostos no seu local de trabalho, tendo 

percepção das consequências resultantes da exposição. 

 Enumerar medidas preventivas e correctivas a adoptar, prevenindo os riscos profissionais. 

 Identificar estratégias de prevenção de acidentes e doenças profissionais. 

 Conhecer os procedimentos a tomar em caso de acidente de trabalho em serviço. 

 Conhecer as medidas básicas de actuação em emergências e evacuação. 

 Identificar os diferentes tipos de equipamentos de protecção colectiva bem como a necessidade 

de utilização. 

 Identificar os diferentes tipos de equipamentos de protecção individual bem como a 

necessidade de utilização. 

 Identificar a sinalização utilizada em estaleiro. 

 Reconhecer os conceitos básicos de química e física do fogo. 

 Identificar diferentes agentes extintores. 

 Identificar os diferentes tipos de extintores e a sua aplicabilidade às diferentes situações. 



   

 

 Saber utilizar um extintor portátil como meio de primeira intervenção no combate a incêndios. 

 

Objectivos específicos  

 

 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 genericamente 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 

 
Legislação aplicável  

Conceitos básicos de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho  

Plano de Segurança e Saúde  

o Fase de Projecto 

o Plano de Estaleiro 

o Fase de Obra 

Identificação de perigos e avaliação de riscos  

Equipamentos, Máquinas e Ferramentas  

Equipamentos de protecção  

o Colectiva 

o Individual 

Sinalização  

o Segurança 

o Temporária 

Sensibilização para a utilização de extintores portáteis  

o Noções básicas de química e física do fogo 

o Agentes extintores 

o Tipos de extintores 

o Sessão prática de utilização de extintores 

Socorrismo – Suporte Básico de Vida  

 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 30 – 26 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:  
02 a 12 de Maio de 2012 
 
Horário:  
02, 03 e 04 de Maio: 18h00 às 21h30, 12 de Maio: 13h00 às 17h30  
07, 08, 09, 10 e 11 de Maio: 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 
 
Formadores 

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. 
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Veiga, R. (coord.) (2003). Manual de Higiene, Segurança, Saúde e Prevenção de Acidentes de Trabalho. 

Verlag Dashofer – Edições Profissionais, Lda. Lisboa. 

 
 

Observações 

Serão disponibilizadas quatro vagas para formandos que se queiram deslocar das Ilhas de São Jorge e 
Graciosa, a fim de realizar esta acção de formação profissional, com custos de deslocação financiados 
pelo programa Pro-Emprego. 
 
A realização dos cursos candidatos ao co-financiamento do programa Pro-Emprego, é condicionada 
pelas respectivas autorizações por parte do mesmo programa. 
 

  

 
 

 

 


