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Apresentação  

O impacto ambiental da normal atividade das empresas é, cada vez mais, uma preocupação 
transversal à sociedade e, ao mesmo tempo, um fator diferenciador no mercado. Acresce que, a 
legislação vigente prevê que todas as organizações garantam condições de saúde, higiene e 
segurança no trabalho aos seus colaboradores, incluindo formação profissional. 

Neste sentido a formação em Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho – conceitos 
básicos, constitui-se como uma ferramenta importante, não só para diminuir o impacto das 
empresas no meio ambiente, mas também para que os seus colaboradores que lidam diariamente 
com riscos profissionais estejam informados, reconheçam preventivamente possíveis perigos e 
saibam utilizar adequadamente os equipamentos de proteção conforme as exigências da sua 
atividade profissional. 

Destinatários 
Ativos empregados com habilitações iguais ou superiores ao 4.º ano de 
escolaridade e desempregados (há menos de 12 meses) com habilitações iguais 
ou superiores ao ensino secundário, residentes na região Norte. 

 

Datas e horário Consultar cronograma. 
 

Local Formação online, através da plataforma Moodle. 
 

Apoios Curso financiado a 100%, sem custos para o/a formando. 

UFCD 0349 
Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho – conceitos básicos 

25h 

Pré-inscrição 

https://forms.gle/rdQF9ZVck4ErKg279
https://forms.gle/rdQF9ZVck4ErKg279
https://forms.gle/rdQF9ZVck4ErKg279
https://forms.gle/rdQF9ZVck4ErKg279
https://forms.gle/rdQF9ZVck4ErKg279
https://forms.gle/rdQF9ZVck4ErKg279
https://forms.gle/rdQF9ZVck4ErKg279


 UFCD 0349 
Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - conceitos básicos 

 
2 

 

Conteúdos programáticos  

 

UFCD 0349 – AMBIENTE, SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO - CONCEITOS 
BÁSICOS | 25H 

Objetivos • Identificar os principais problemas ambientais. 
• Promover a aplicação de boas práticas para o meio ambiente. 
• Explicar os conceitos relacionados com a segurança, higiene e saúde no 

trabalho. 
• Reconhecer a importância da segurança, higiene e saúde no trabalho. 
• Identificar as obrigações do empregador e do trabalhador de acordo com a 

legislação em vigor. 
• Identificar os principais riscos presentes no local de trabalho e na atividade 

profissional e aplicar as medidas de prevenção e proteção adequadas. 
• Reconhecer a sinalização de segurança e saúde 
• Explicar a importância dos equipamentos de proteção coletiva e de proteção 

individual. 
 

Conteúdos 
programáticos 

• AMBIENTE 
o Principais problemas ambientais da atualidade 
o Resíduos 

- Definição 
o Produção de resíduos 
o Gestão de resíduos 

- Entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos 
- Estratégias de atuação 
- Boas práticas para o meio ambiente 

 
• SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 

o CONCEITOS BÁSICOS RELACIONADOS COM A SHST 
- Trabalho, saúde, segurança no trabalho, higiene no trabalho, saúde 

no trabalho, medicina no trabalho, ergonomia, psicossociologia do 
trabalho, acidente de trabalho, doença profissional, perigo, risco 
profissional, avaliação de riscos e prevenção 

o ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO NACIONAL DA SHST 
- Obrigações gerais do empregador e do trabalhador 

o ACIDENTES DE TRABALHO 
- Conceito de acidente de trabalho 
- Causas dos acidentes de trabalho 
- Consequências dos acidentes de trabalho 
- Custos diretos e indiretos dos acidentes de trabalho 

o DOENÇAS PROFISSIONAIS 
- Conceito 
- Principais doenças profissionais 

o PRINCIPAIS RISCOS PROFISSIONAIS 
- Riscos biológicos 
- Agentes biológicos 
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- Vias de entrada no organismo 
- Medidas de prevenção e proteção 
- Riscos Físicos (conceito, efeitos sobre a saúde, medidas de 

prevenção e proteção) 
- Ambiente térmico 
- Iluminação 
- Radiações (ionizantes e não ionizantes) 
- Ruído 
- Vibrações 
- Riscos químicos 

▪ Produtos químicos perigosos 
▪ Classificação dos agentes químicos quanto à sua forma 
▪ Vias de exposição 
▪ Efeitos na saúde 
▪ Classificação, rotulagem e armazenagem 
▪ Medidas de prevenção e proteção 

- Riscos de incêndio ou explosão 
▪ O fogo como reação química 

✓ Fenomenologia da combustão 
✓ Principais fontes de energia de ativação 
✓ Classes de Fogos 
✓ Métodos de extinção 

- Meios de primeira intervenção - extintores 
▪ Classificação dos Extintores 
▪ Escolha do agente extintor 

- Riscos elétricos 
▪ Riscos de contacto com a corrente elétrica: contatos diretos e 

indiretos 
▪ Efeitos da corrente elétrica sobre o corpo humano 
▪ Medidas de prevenção e proteção 

- Riscos mecânicos 
▪ Trabalho com máquinas e equipamentos 
▪ Movimentação mecânica de cargas 

- Riscos ergonómicos 
▪ Movimentação manual de cargas 
▪ Riscos psicossociais 

o SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE 
- Conceito 
- Tipos de sinalização 

o EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL 
- Principais tipos de proteção coletiva e de proteção individual 

 

Recursos 
necessários 

Computador com microfone, câmara e acesso à internet. 
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Avaliação Teste de Avaliação/Trabalho Prático, sendo que a nota final resulta de duas 
componentes de avaliação: avaliação contínua e Teste de Avaliação/Trabalho 
Prático. 
A avaliação será expressa numa escala de de 0 a 5. 
Para obtenção de aproveitamento, a nota final resultante da média ponderada 
das duas partes deverá ser igual ou superior a 3 valores. 
É obrigatória a frequência de 90% das horas de cada módulo, sob pena de não 
obter certificação. 

 

Formador Cláudia Ferreira 
Licenciatura em Engenharia do Ambiente, Pós-Graduação em Técnico Superior 
de Higiene Segurança no Trabalho e formação complementar na área da 
Qualidade (ISO 9001). 
Consultora e formadora nas áreas da Qualidade, Ambiente e SST. 

 

Observações: 

Início do curso condicionado à inscrição de um mínimo de 15 formandos.  
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