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4. 

Segurança, Higiene e 

Saúde no Trabalho 

para Representante 

do Empregador e 

Trabalhador 

Designado 

 

No final do curso de 
formação, os formandos 
deverão adquirir as 
competências básicas em 
matéria de segurança, 
saúde, ergonomia, 
ambiente e organização 
do trabalho, necessárias 
ao exercício da actividade 
de Representante do 
Empregador e 
Trabalhador Designado 

− Enunciar os conceitos relacionados com 
a Segurança no Trabalho e identificar os 
tipos de riscos profissionais existentes e 
os possíveis danos e  

− Identificar as normas básicas de 
aplicação direta em matéria de 
Prevenção de Riscos Profissionais; 

− Estabelecer um modelo conceptual e 
legislativo que vise a Prevenção de 
Riscos Profissionais; 

− Preparar o trabalhador para participar nas 
ações de emergência e primeiros 
socorros mediante a aplicação das 
respetivas técnicas; 

− Identificar os riscos possíveis que 
derivam do ambiente de trabalho; 

− Identificar os conceitos relacionados com 
a carga de trabalho e recomendações 
para reduzir os seus efeitos; 

− Identificar os fatores que têm influência 
no surgimento da fadiga e da insatisfação 
profissional; 

− Identificar o modelo de atuação a ser 
seguido em qualquer acidente, como 
primeira intervenção, de modo a ativar 
corretamente o sistema de emergência; 

− Descrever a estrutura dos primeiros 
socorros na empresa; 

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

− Identificar as modalidades de recursos 
humanos e materiais para o 
desenvolvimento das atividades de 
prevenção; 

− Analisar a forma de gerir a Prevenção de 
Riscos Profissionais na empresa, nos seus 
dois componentes básicos: o sistema de 
gestão da Prevenção e o tipo de recursos 
humanos e materiais que irão 
desenvolver as atividades de Prevenção. 

Conceitos básicos de Segurança e 
Saúde no Trabalho 

− Introdução à Prevenção de Riscos 
Profissionais 

− Quadro legal básico em matéria de 
Prevenção de Riscos Profissionais 

Riscos gerais e sua prevenção 
− Riscos relacionados com as 

Condições de Segurança 
− Riscos relacionados com o Ambiente 

de Trabalho 
− Carga de trabalho, fadiga e 

insatisfação laboral 
− Sistemas elementares de Controlo 

de riscos – Proteção coletiva e 
individual 

− Noções básicas de atuação em caso 
de emergência e evacuação 

− Primeiros Socorros 
− Controlo da saúde dos trabalhadores 
Elementos básicos de gestão de 

prevenção de riscos profissionais 
− Organização da Prevenção na 

Empresa 
− Organismos Públicos relacionados 

com a Segurança, Higiene e Saúde 
no Trabalho 

Riscos específicos e a sua prevenção 
no setor correspondente à atividade 
da empresa 

− Caracterização do sector 
− Estatísticas de sinistralidade e/ou de 

morbilidade do sector 
− Legislação aplicável 
− Riscos específicos 
− Prevenção de riscos 
− Casos práticos 

Responsáveis de 
SST de empresas 
que empreguem 
até 9 
trabalhadores e 
não exerçam a 
atividade de risco 
elevado 
(Empregadores 
ou Trabalhadores 
Designados).  
 
Responsáveis por 
acompanhar e 
coadjuvar a 
execução das 
atividades de SST 
em empresas que 
tenham os 
serviços de SST 
organizados na 
modalidade de 
serviços externos 
ou comuns 
(Representante 
do Empregador). 
 
Candidatos com 
interesse 
específico nesta 
área 
 

35 horas Presencial A definir A definir 

 Preço: informação disponibilizada em breve 

 


