
 

 
Programa de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho Cursos de Educação e Formação 

 

 
 

 
MÓDULO 3  

 

 

 
 
1 Apresentação 

 
Tendo já sido introduzidas algumas noções técnicas sobre Higiene, Segurança e Saúde do 

trabalho, bem como da prevenção de alguns riscos nas actividades associadas à qualificação 

profissional visada, pretende-se agora que os alunos sedimentem as noções técnicas sobre 

Higiene, Segurança e Saúde do Trabalho estudadas, bem como da identificação e análise dos 

factores de risco associados aos locais e postos de trabalho. 
 
 
2 Competências Visadas 

 
O aluno no fim deste módulo será capaz de: 

• caracterizar situações/ocorrências de acidentes de trabalho e de doenças 

profissionais (forma de acidente, agente material envolvido, tipo de lesão, causas 

identificáveis); 

• conhecer a missão da Organização Internacional do Trabalho e o regime de 

protecção ao grupo específico dos trabalhadores jovens; 

• conhecer os principais factores de risco, ao nível de:  

o Locais de trabalho; 

o Máquinas e equipamentos de trabalho; 

o Utilização da energia eléctrica; 

o Riscos de incêndio e explosão. 

o Substâncias químicas perigosas; 

o Ruído, 

o Ambiente térmico (calor e frio); 

o Posturas e sobre-esforços (trabalho com ecrãs de visualização e 

movimentação manual de cargas) 

o Stress no Trabalho. 

 

Introdução à Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho II 
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Módulo 3: Introdução à Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho II 
 
 
3 Objectivos de Aprendizagem 

 
• Motivar para a importância da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho como factor de 

promoção da qualidade de vida e de trabalho. 

• Entender a relação entre trabalho e saúde à luz dos conceitos de acidente de trabalho e 

de doença profissional. 

• Promover a consciencialização para a existência de riscos nos locais de trabalho tendo 

em atenção as especificidades psico-comportamentais dos trabalhadores jovens; 

• Promover a aquisição de competências tendentes à identificação dos principais riscos 

associados aos ambientes de trabalho. 

• Fomentar comportamentos seguros no domínio da Segurança, Higiene e Saúde do 

Trabalho. 
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Conteúdos 

 
Módulo 3 - Introdução à Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho II 
 

1. Noções de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 

1.1 O trabalho. 

1.2 A saúde. 

1.3 O trabalho e a saúde: 

• acidentes de trabalho; 

• doenças profissionais: 

• doenças relacionadas com o trabalho; 

• estatísticas de acidentes de trabalho e doenças profissionais em Portugal. 

1.4 Os jovens e a Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 

• Os jovens e os acidentes de trabalho. 

• A missão da Organização Internacional do Trabalho. 

 

 

 2 . Riscos profissionais 

   2.1. Factores de riscos associados a: 

• locais e postos de trabalho  

• máquinas e equipamentos de trabalho; 

• electricidade; 

• incêndio e explosão; 

• ruído: causas, efeitos e prevenção; 

• iluminação nos locais de trabalho; 

• ambiente térmico: protecção contra o calor e o frio; 

• substâncias químicas perigosas. 

2.2. Adaptação do trabalho ao Homem – ergonomia 

• Gestos e posturas. 

• Movimentação manual de cargas. 

• Ecrãs de visualização. 

2.3.  O stress no trabalho 
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MÓDULO 4  
 

 

 

 
1 Apresentação 

 
Após a motivação para a problemática da segurança nos locais de trabalho, afigura-se a 

necessidade dos alunos saberem aplicar os princípios e práticas gerais de prevenção de 

riscos profissionais, nomeadamente no que respeita às medidas e equipamentos de 

protecção colectiva, bem como os dispositivos de protecção individual e a sua correcta 

utilização em situação de risco. Pretende-se, assim, com este módulo, que os alunos 

realizem um pequeno plano de prevenção aplicado aos espaços oficinais e laboratoriais e 

outros espaços onde decorram as actividades formativas, tendo em vista a prevenção de 

riscos profissionais nas actividades associadas à qualificação profissional visada. 
 
 
2 Competências Visadas 

 
O aluno no fim deste módulo será capaz de: 

• colaborar nas actuações de prevenção básicas nos locais de trabalho, identificando 

perigos de forma a participar na aplicação das medidas de controle de riscos ao 

nível da ordem e limpeza, da sinalização e da manutenção geral e garantir a sua 

continuação; 

• aplicar os princípios e práticas da higiene, segurança e saúde no trabalho nos 

espaços laboratoriais e oficinais onde decorrem as actividades formativas;. 

• conhecer os principais tipos de equipamentos de protecção colectiva bem como os 

equipamentos de protecção individual; 

• utilizar os equipamentos de protecção individual em função das partes do corpo a 

proteger e dos factores de risco; 

• conhecer sinalização de segurança e emergência; 

• participar na aplicação de planos de emergência, nomeadamente nos 

procedimentos estabelecidos para as acções de combate a incêndios, evacuação e 

de primeiros socorros; 
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Módulo 4: Prevenção de riscos profissionais II 
 

• conhecer os principais direitos e obrigações dos trabalhadores e empregadores face 

à prevenção; 

• enunciar as principais causas e consequências dos acidentes de trabalho e das 

doenças profissionais ao nível das operações e tarefas da qualificação profissional 

visada; 

• conhecer os riscos associados à qualificação profissional visada e a sua prevenção. 

 

3 Objectivos de Aprendizagem 
 
 

• Promover a aplicação dos princípios e práticas da higiene, segurança e saúde no 

trabalho nos espaços laboratoriais e oficinais onde decorrem as actividades 

formativas. 

• Promover a aplicação, nos espaços onde decorre a formação em contexto de 

trabalho, de alguns princípios da prevenção de riscos, nomeadamente no que se 

refere à prioridade da protecção colectiva em relação à utilização supletiva da 

protecção individual. 

• Promover uma cultura de prevenção e segurança, nomeadamente, ao nível da 

organização e implementação de planos de emergência na empresa. 
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Módulo 4: Prevenção de riscos profissionais II 

4 Conteúdos 
 
Módulo 4 – Prevenção de riscos profissionais II 
 

1. Prevenção nos locais de trabalho 

1.1. A gestão da prevenção na empresa 

• Identificação de perigos. 

• Medidas de controlo de riscos: 

• protecção colectiva; 

• protecção individual (EPI); 

• sinalização de Segurança. 

1.2. Organização da emergência na empresa: 

• plano de emergência interno; 

• sinalização de emergência. 

1.3. Obrigações e direitos das partes: 

• obrigações e direitos do empregador face à prevenção; 

• obrigações e direitos dos trabalhadores face à prevenção. 

 

 

2. A prevenção de riscos profissionais nas actividades associadas à qualificação 

profissional visada 
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