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CONTEÚDOS

Evolução da prevenção de riscos profissionais no contexto europeu
Competências dos organismos da Rede Nacional de Prevenção de Riscos
Profissionais
Conceitos associados à gestão da prevenção de riscos profissionais:

Introdução

Trabalho
Saúde
Perigo
Risco
Acidente e Incidente
Doença profissional e doença relacionada com o trabalho;
Condições de trabalho
Prevenção e prevenção integrada
Proteção de riscos profissionais
Avaliação e controlo de riscos

DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS

Todos os interessados em adquirir/atualizar conhecimentos relativamente à área de
segurança no trabalho.

UFCD 10328

Reconhecer a importância da prevenção de riscos profissionais;
Identificar as funções de um sistema de gestão da prevenção de riscos profissionais;
Aplicar técnicas de planeamento e organização num sistema de gestão da prevenção
de riscos profissionais.
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Ética e deontologia dos profissionais de segurança e saúde no trabalho
Glossário dos termos equivalentes em francês e inglês

Principais funções da gestão
Recursos humanos 
Organização do trabalho
Formação e informação
Produção
Aprovisionamento
Manutenção
Qualidade
Ambiente
Segurança

Sistemas de gestão

CONTEÚDOS

Princípios, métodos e técnicas de planeamento

Organização de recursos (humanos e materiais)
Modalidades de organização dos serviços

Qualificação da equipa técnica de segurança e saúde no trabalho: médicos do trabalho,
enfermeiros e técnicos de segurança no trabalho
Funções dos serviços de prevenção: segurança e saúde no trabalho
Registos e documentação
Formação, informação, consulta e participação dos trabalhadores
Comissões de segurança e saúde no trabalho
O papel do representante do trabalhador
O papel do representante do empregador

Obrigações do empregador

Modelos de gestão da prevenção de riscos profissionais

Planeamento da prevenção

Organização da prevenção

Serviços internos
Empregador ou trabalhador designado
Serviços comuns
Serviços externos

Gestão da prevenção

Prevenção de riscos profissionais
Sistemas de informação, formação e comunicação

O ciclo de gestão da segurança e saúde no trabalho



No final do curso os participantes receberão um Certificado de Qualificações, quando alcance
m os objetivos definidos e com participação em, pelo menos, 90% da duração da formação.

Esta UFCD - Unidade de Formação Modular Certificada está integrada no Catálogo Nacional
de Qualificações e faz parte de um percurso de qualificação de nível 4, pelo que a
certificação nesta UFCD contribui para uma qualificação profissional daquele nível.

CERTIFICAÇÃO

O  formando está sujeito ao pagamento de uma taxa de inscrição, no valor de € 20,00. Este 
montante não terá que ser despendido pelo formando, será deduzido no valor do subsídio de
 alimentação que vai receber por cada dia de formação (€ 4,77)
O formando associado a sindicato afeto à UGT tem direito ao desconto de 50% sobre o valor
 da taxa de inscrição.
O formando que frequente formação modular certificada na condição de “desempregado” 
está isento de pagamento da taxa de inscrição.

BOLSAS E APOIOS AOS FORMANDOS

Espaço equipado com todos os recursos didáticos necessários, mobiliário que respeite as
regras de ergonomia dos formadores e dos formandos.
Espaço amplo o suficiente para permitir a concretização de dinâmicas de grupo.
As sessões serão participadas e dinamizadas a partir de:
- Exercícios 
A avaliação da formação é constituída por testes e/ou trabalhos.
Documentação de apoio com o desenvolvimento de temas abordados durante a
formação.

METODOLOGIA DE ENSINO
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