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Formação Objetivos Gerais Objetivos Específicos Conteúdo programático Destinatários Duração Modalidade Local Formadores 

2. 
Sensibilização 

em Higiene e 

Segurança no 

Trabalho 

 - 

e-learning 

− Conhecer os objetivos que 

envolvem a organização e 

o funcionamento das 

actividades de SST; 

− Conhecer os Princípios 

gerais da prevenção; 

− Conhecer o conceito de 

acidente de trabalho e 

doença profissional e 

identificar as situações em 

que possam ocorrer; 

− Conhecer os 

Equipamentos de trabalho 

e Equipamentos de 

proteção individual, quais 

os requisitos legais e 

medidas de prevenção; 

− Definir Ergonomia do 

Trabalho, movimentação 

manual de cargas e 

equipamentos dotados de 

visor, identificar quais os 

riscos associados e as 

medidas de prevenção; 

− Conhecer os aspetos mais 

relevantes associados à 

psicossociologia do 

trabalho. 

− Definir os conceitos gerais 

de Segurança, Higiene e 

Saúde no Trabalho; 

− Identificar Perigo e Risco 

Profissional; 

− Conhecer o conceito de 

acidente de trabalho e 

doença profissional e 

identificar as situações em 

que possam ocorrer; 

− Identificar quais as 

obrigações legais do 

Empregador e do 

Trabalhador; 

− Identificar a sinalização de 

segurança, os meios de 

deteção e combate de 

incêndios e de organização 

de emergência; 

− Identificar os agentes 

físicos, químicos e 

biológicos, quais os riscos 

associados e medidas de 

prevenção; 

− Definir Ergonomia do 

Trabalho, movimentação 

manual de cargas e 

equipamentos dotados de 

visor, identificar quais os 

riscos associados e as 

medidas de prevenção 

§ Segurança, Higiene e Saúde do 

Trabalho  

§ Conceitos gerais 

§ Organização e funcionamento das 

actividades de SST  

§ Gestão da prevenção 

§ Avaliação de Riscos 

§ Perigo e risco profissional  

§ Acidentes de trabalho e doenças 

profissionais  

§ Obrigações Legais  

§ Obrigações do Empregador 

§ Obrigações do Trabalhador 

§ Segurança do trabalho 

§ Equipamentos de trabalho 

§ Equipamentos de Proteção 

Individual 

§ Sinalização de segurança 

§ Incêndios e organização 

§ Higiene do trabalho 

§ Agentes físicos 

§ Agentes químicos 

§ Agentes biológicos 

§ Ergonomia do Trabalho 

§ Movimentação manual de cargas 

§ Equipamentos dotados de visor 

§ Psicossociologia do Trabalho 

§ Condução Defensiva 

Colaboradores 

de pequenas e 

médias 

empresas. 

 

Candidatos com 

interesse 

específico nesta 

área 

 

6 horas e-Learning N/A N/A 

 Preço: informação disponibilizada em breve 

 


