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1. Referencial de Formação Global
Formação Sociocultural
Português e PLNM

Código

Disciplina

Horas

DACP0010S20

Português

320

DACP00A1S00

Português Língua Não Materna
(PLNM) - Nível Iniciação/A1

DACP00A2S00

Português Língua Não Materna
(PLNM) - Nível Iniciação/A2

DACP00B1S00

Português Língua Não Materna
(PLNM) - Nível Intermédio/B1

DACP0PL1S00

Língua Gestual Portuguesa (PL1)

DACP0PL2S00

Português Língua Segunda (PL2)
para Alunos Surdos

Aprendizagens
Essenciais

Programa

Aprendizagens
Essenciais

Programa

Língua Estrangeira I, II ou III

Código

Disciplina

Horas

DACP0LE001S00

LE I - Inglês - Nível de
continuação

220

DACP0LE002S00

LE II - Inglês - Nível de
continuação

220

DACP0LE003S00

LE III - Inglês - Nível de iniciação

220

DACP0LE004S00

LE I - Francês - Nível de
continuação

220

DACP0LE005S00

LE II - Francês - Nível de
continuação

220

DACP0LE006S00

LE III - Francês - Nível de
iniciação

220

DACP0LE007S00

LE I - Alemão - Nível de
continuação

220

DACP0LE008S00

LE II - Alemão - Nível de
continuação

220

DACP0LE009S00

LE III - Alemão - Nível de
iniciação

220

DACP0LE010S00

LE I - Espanhol - Nível de
continuação

220
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Formação Sociocultural

DACP0LE011S00

LE II - Espanhol - Nível de
continuação

220

DACP0LE012S00

LE III - Espanhol - Nível de
iniciação

220

DACP0LE013S00

LE II - Inglês - Nível de iniciação

220

DACP0LE014S00

LE II - Francês - Nível de
iniciação

220

DACP0LE015S00

LE II - Alemão - Nível de iniciação

220

DACP0LE016S00

LE II - Espanhol - Nível de
iniciação

220

Notas:
O aluno escolhe um a língua estrangeira. Se tiver estudado apenas um a língua estrangeira no ensino básico,
iniciará obrigatoriam ente um a segunda língua no ensino secundário. Nos program as de Iniciação adotam -se
apenas os seis prim eiros m ódulos do respetivo Program a.

Área de Integração

Código

Disciplina

DACP0011S00

Horas

Área de Integração

Aprendizagens
Essenciais

Programa

Aprendizagens
Essenciais

Programa

Aprendizagens
Essenciais

Programa

Aprendizagens
Essenciais

Programa

220

Notas:
Cada m ódulo deve ser constituído por três Tem as-problem a, um de cada Área

Educação Física

Código

Disciplina

DACP0013S00

Horas

Educação Física

140
TIC ou O ferta de Escola

Código

Disciplina

Horas

DACP0012S00

Tecnologias da Informação e
Comunicação

100

DACP0038000

Oferta de Escola

100

Cidadania e Desenvolvimento
Cidadania e Desenvolvim ento

Código

Disciplina

Horas
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Cidadania e Desenvolvimento

DACP0081000

Cidadania e Desenvolvimento

Formação Científica
Biologia e Geologia

Código

DACP0021C00

Disciplina

Horas

Biologia e Geologia

Aprendizagens
Essenciais

Programa

Aprendizagens
Essenciais

Programa

Aprendizagens
Essenciais

Programa

Aprendizagens
Essenciais

Programa

150
Física e Q uím ica

Código

DACP0028C20

Disciplina

Horas

Física e Química

150
Matem ática

Código

Disciplina

Horas

DACP0032C20

Matemática

200

Educação Moral e Religiosa
Educação Moral e Religiosa

Código

DACP0151000

Disciplina

Educação Moral e Religiosa

Horas

81

Total de Pontos de Crédito das Componentes de Formação Sociocultural e de Formação Científica: 70
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Formação Tecnológica

Horas

Pontos de
crédito

O planeta e o Homem

25

2,25

2

Ecologia geral

50

4,50

9653

3

Recursos hídricos e qualidade da água

50

4,50

9654

4

Recursos florísticos

50

4,50

9655

5

Recursos florestais

25

2,25

9656

6

Solos

25

2,25

9657

7

Recursos faunísticos

25

2,25

9658

8

Energia e alterações climáticas

50

4,50

9659

9

Estratégias de conservação da natureza

25

2,25

9660

10

Turismo sustentável

50

4,50

9661

11

Educação e animação ambiental

50

4,50

9662

12

Gestão de resíduos e destino final

50

4,50

9663

13

Atmosfera e qualidade do ar

25

2,25

9664

14

Instrumentos de gestão ambiental

25

2,25

3837

15

Ambiente, segurança, higiene e saúde
no trabalho

50

4,50

9665

16

Tecnologias de tratamento de águas

50

4,50

9666

17

Monitorização da qualidade da água

50

4,50

7580

18

Agricultura sustentável

50

4,50

9667

19

Acústica e controlo de ruído

50

4,50

9668

20

Ordenamento do território e cartografia

25

2,25

9669

21

Ordenamento do território - variáveis
biofísicas

25

2,25

9670

22

Ordenamento do território - variáveis da
atividade humana

25

2,25

Código 1

Nº

UFCD obrigatórias

9652

1

4426
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Formação Tecnológica

Horas

Pontos de
crédito

Intervenção sobre o território

25

2,25

24

Sistemas de informação geográfica

25

2,25

25

Aquisição de dados de Sistema de
Posicionamento Global (GPS)

50

4,50

950

85,50

Código 1

Nº

UFCD obrigatórias

9671

23

9672
9673

Total da carga horária e de pontos de crédito:

Para obter a qualificação de Técnico/a de Gestão do Ambiente, para além das UFCD
obrigatórias, terão também de ser realizadas 150 horas das UFCD opcionais

UFCD opcionais

Bolsa

Horas

Pontos de
crédito

Espaços verdes em meio urbano

25

2,25

2

Utilização do território - condicionantes

25

2,25

9676

3

Conceção de projetos de requalificação
do território em meio urbano e meio
rural

25

2,25

9677

4

Sistemas de informação geográfica aquisição e manipulação de dados GPS

25

2,25

9678

5

Sistemas de informação geográfica soluções e resultados

25

2,25

2752

6

Topografia geral - planimetria e
altimetria

50

4,50

2745

7

Geodesia e cartografia

25

2,25

9679

8

Ruído urbano

25

2,25

9680

9

Ruído laboral

25

2,25

Código

Nº

UFCD

9674

1

9675
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UFCD opcionais

Bolsa

Horas

Pontos de
crédito

Introdução aos mapas de ruído

25

2,25

11

Gestão de recursos hídricos e controlo
de qualidade da água

25

2,25

2859

12

Processos e métodos de
correção/fertilização do solo

25

2,25

7734

13

Gestão de resíduos sólidos enquadramento

50

4,50

9682

14

Métodos de análise dos resíduos
sólidos

25

2,25

9683

15

Agricultura de conservação

25

2,25

4647

16

Liderança e trabalho em equipa

25

2,25

7852

17

Perfil e potencial do empreendedor –
diagnóstico/ desenvolvimento

25

2,25

7853

18

Ideias e oportunidades de negócio

50

4,50

7854

19

Plano de negócio – criação de
micronegócios

25

2,25

7855

20

Plano de negócio – criação de
pequenos e médios negócios

50

4,50

8598

21

Desenvolvimento pessoal e técnicas de
procura de emprego

25

2,25

8599

22

Comunicação assertiva e técnicas de
procura de emprego

25

2,25

8600

23

Competências empreendedoras e
técnicas de procura de emprego

25

2,25

9820

24

Planeamento e gestão do orçamento
familiar

25

2,25

9821

25

Produtos financeiros básicos

50

4,50

9822

26

Poupança – conceitos básicos

25

2,25

9823

27

Crédito e endividamento

50

4,50

9824

28

Funcionamento do sistema financeiro

25

2,25

Código

Nº

UFCD

9681

10

4865
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UFCD opcionais

Bolsa

Horas

Pontos de
crédito

Poupança e suas aplicações

50

4,50

30

Segurança e Saúde no Trabalho –
situações epidémicas/pandémicas

25

2,25

31

Teletrabalho

25

2,25

1100

99,00

Código

Nº

UFCD

9825

29

10746
10759

Total da carga horária e de pontos de crédito da Formação
Tecnológica:

Formação em Contexto de Trabalho

Horas

A formação em contexto de trabalho nos cursos profissionais
constitui-se como uma componente autónoma. A formação em
contexto de trabalho visa a aquisição e desenvolvimento de
competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para
a qualificação profissional a adquirir e é objeto de regulamentação
própria.

600 /840

Pontos de
crédito

20

1

O s códigos assinalados a laranja correspondem a UFCD com uns a dois ou m ais referenciais, ou seja, transferíveis
entre referenciais de form ação.

2. Desenvolvimento das Unidades de Formação de Curta
Duração (UFCD)
2.1. Formação Tecnológica

9652

O planeta e o Homem

25 horas
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1. Identificar conceitos básicos com o os de qualidade do am biente, poluição e m eio
recetor, desenvolvim ento sustentável, biodegradação.
2. Caraterizar a história da relação do Hom em com a Natureza e as causas dos atuais
problem as am bientais.
3. Identificar os acontecim entos que levaram ao despertar da consciência am biental.
Objetivos

4. Identificar form as de degradação dos m eios recetores ao nível de cada com ponente
am biental (ar, água, solo).
5. Identificar os problem as am bientais da atualidade (escala local/regional e escala
global).
6. Indicar ex em plos sim ples de boas práticas am bientais e a im portância da atuação
individual para o bem de todos.

Conteúdos
1. Da form ação do planeta ao aparecim ento do Hom em
2. Evolução histórica da relação hom em -natureza
2.1. Efeitos através de alguns períodos m arcantes (ex : os caçadores/recolectores, o neolítico, antiguidadeidade m édia, os “Descobrim entos”, a Revolução industrial, entre outros)
3. Nascim ento da consciência am biental
3.1. Desastres am bientais do séc. XX e XXI (ex : Sm og de Londres, Minam ata, DDT - Rachel Carson, Bhopal,
Ex x on Valdez, desflorestação am azónica, entre outros)
4. Conceitos introdutórios
4.1. Am biente, m eio recetor, qualidade, poluição, biodegradabilidade, desenvolvim ento
sustentável/sustentabilidade,
5. Recursos e suas tipologias
5.1. Material
5.2. Não m aterial
5.3. Renovável
5.4. Não renovável
6. Degradação am biental - form as, fontes e efeitos, m edidas de prevenção e m inim ização
7. Ex em plos de boas práticas am bientais - vários descritores
8. Principais cim eiras e suas resoluções (ex : Estocolm o 1972, Rio 1992, Q uioto 1997, Paris 2016, entre outros),
9. Caraterização am biental de um a realidade - país, região, local de residência, outro

4426

Ecologia geral

50 horas

1. Identificar os conceitos básicos necessários à interpretação da natureza.
Objetivos
2. Prom over o respeito pelo am biente e a utilização sustentada dos recursos naturais.

Conteúdos
1. Ecologia
1.1. Conceitos básicos: espécie, população, habitat, biótopo, nicho ecológico, biocenose e ecossistem a
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1.2. Subdivisões da Ecologia
2. Ecossistem as
2.1. Com ponentes dos ecossistem as
2.1.1. Com ponentes bióticos
2.1.2. Com ponentes abióticos
3. Estrutura e dinâm ica das populações
3.1. Factores que caracterizam as populações
3.2. Regulação populacional e resistência am biental
3.2.1. Factores que condicionam o tam anho das populações
3.3. Modelos de crescim ento das populações
3.3.1. Crescim ento ex ponencial
3.3.2. Crescim ento controlado pelo am biente
4. Perturbações no equilíbrio dos ecossistem as
4.1. Catástrofes naturais
4.2. Catástrofes devido à intervenção hum ana
4.2.1. Poluição
4.2.1.1. Poluição atm osférica
4.2.1.1.1. Aquecim ento global
4.2.1.1.2. Chuvas ácidas
4.2.1.1.3. Redução da cam ada de ozono
4.2.1.1.4. “Sm og”
4.2.1.2. Poluição das águas
4.2.1.3. Poluição dos solos
4.2.2. Desflorestação
4.3. Medidas conducentes à sustentabilidade dos ecossistem as
4.3.1. Conceito de desenvolvim ento sustentável
4.3.2. Recursos naturais
4.3.2.1. Recursos naturais renováveis
4.3.2.2. Recursos naturais não renováveis
4.3.2.3. Energias renováveis

9653

Recursos hídricos e qualidade da água

50 horas
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1. Reconhecer a im portância da água para a vida e atividades hum anas.
2. Efetuar análises clim áticas relacionando elem entos e fatores clim áticos.
3. Relacionar as disponibilidades hídricas superficiais e/ou subterrâneas com as variáveis
biofísicas e a ocupação do solo.
4. Reconhecer a bacia hidrográfica com o a unidade de gestão dos recursos hídricos.
Objetivos

5. Efetuar o balanço hídrico de um a região, identificando situações de défice ou
superavit.
6. Distinguir o ciclo natural do ciclo urbano da água, reconhecendo o saneam ento básico
com o um fator de desenvolvim ento da qualidade do am biente.
7. Identificar situações de poluição de água, selecionando os indicadores m ais
adequados e nom eando as suas fontes e efeitos.
8. Interpretar resultados e classificar a qualidade de um a água segundo os norm ativos
legais.

Conteúdos
1. A Água no planeta
1.1. Im portância para a vida e atividades hum anas
1.2. Caraterísticas
1.3. Disponibilidades hídricas vs necessidades
1.3.1. Perspetivas nacional e m undial
2. Portugal e a sua Zona Económ ica Europeia - plataform a continental
3. Ciclo hidrológico natural
3.1. Com ponentes
3.2. Fatores
3.3. Intervenientes
4. Clim a de Portugal
4.1. Elem entos e fatores clim áticos
4.2. Influência nas disponibilidades hídricas
5. Análises clim ática sim ples de um a determ inada região
5.1. Estação m eteorológica
5.2. Gráficos term opluviom étricos
5.3. Meses secos
6. Tipologias de recursos hídricos (superficiais, subterrâneos, potencias e disponíveis)
7. Rede hidrográfica, bacia hidrográfica e linha de cum eada
8. Águas superficiais
8.1. Leito, caudal, regim e de um rio, regim e lótico, regim e lêntico, regim e torrencial
9. Águas subterrâneas e a influência do solo (geologia e coberto vegetal)
9.1. Tipologias e características dos aquíferos (livres, confinados, porosos, cársicos, fraturados)
9.2. Porosidade e perm eabilidade
10. Balanços hídricos
10.1. Precipitação, evapotranspiração real e potencial.
10.2. Superavit ou défice hídrico
11. Carta Europeia da Água e a Diretiva Q uadro da Água
12. Plano Nacional da Água e aos Planos de Bacia Hidrográfica
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13. Barragens e erosão costeira
14. Noções de engenharia natural
15. O oceano e suas oportunidades
16. Ex ploração de recursos hídricos. O s novos desafios
17. Q uantidade vs qualidade. Q ualidade de água e poluição de água
17.1. Saneam ento básico e suas com ponentes: da captação até à descarga no m eio recetor
17.2. Poluição difusa e pontual
17.3. Grupos de poluentes - ox igenocarentes, nutrientes, organism os patogénicos, sólidos suspensos,
com postos tóx icos e m etais pesados, calor, entre outros
17.4. Indicadores de poluição/qualidade - ox igénio dissolvido, CBO 5, CQ O , nitratos, fosfatos, coliform es,
estreptococos, SST, pesticidas, m ercúrio, tem peratura, entre outros
17.5. Fontes e efeitos
17.6. Consequências da poluição hídrica
17.7. Classificação da qualidade da água de acordo com fins m últiplos e/ou outros valores norm ativos (para
cada uso)
17.7.1. Medidas de prevenção e m inim ização da poluição hídrica
17.7.1.1. Referência a tipos de tratam entos
17.8. Medições da água
17.8.1. Q uantidade: estação m eteorológica, recolhas de precipitação, m edições de evaporação, teor em
hum idade do solo, entre outros
17.8.2. Q ualidade: determ inações analíticas sim ples em águas com sondas/k its de análises, identificação
de indicadores biológicos e/ou de biodiversidade presentes, entre outros
17.8.3. Breve referência à Legislação e evolução dos indicadores nacionais

9654

Recursos florísticos

50 horas

1. Identificar as diversas características ecológicas da planta.
2. Caracterizar um determ inado coberto vegetal.
3. Efetuar inventários florísticos e levantam ento de coberto vegetal.
Objetivos

4. Aplicar técnicas para acelerar o processo de estabilização ecológica de um coberto
introduzido.
5. Analisar alguns tipos de poda: a poda de form ação, a poda de m anutenção.
6. Aplicar técnicas de projeção, construção e conservação de um jardim .
7. Identificar as principais zonas de distribuição fitogeográficas e diferentes tipos de
propagação de plantas.

Conteúdos
1. Noções de fitossociologia
2. O coberto vegetal com o recurso natural, levantam ento e inventário
3. Inventários florísticos e levantam ento de coberto vegetal
3.1. Plantas arom áticas e m edicinais
3.2. Principais espécies arbóreas e arbustivas, espontâneas e ex óticas ex istentes em Portugal
3.3. Métodos de recolha e secagem
4. Técnicas de conservação, m onitorização e gestão de vegetação de dunas, sapais, m ontanhas, m atas
ribeirinhas e de outros tipos de coberto vegetal
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5. Técnicas de estabilização ecológica de um coberto introduzido
6. Técnicas de projeto, de construção e de conservação de um jardim
7. Principais zonas de distribuição fitogeográfica
8. Cobertos vegetais m ais com uns e as suas características
9. Espécies que caracterizam o coberto vegetal em Portugal nos diferentes ecótopos
10. Técnicas de produção de plantas em viveiro - reprodução sex uada e assex uada

9655

Recursos florestais

25 horas

1. Caracterizar os principais recursos florestais.
2. Identificar as técnicas associadas à instalação, gestão e ordenam ento dos recursos
florestais.
3. Identificar as norm as de prevenção, proteção e defesa da floresta contra incêndios.
Objetivos

4. Planear e ex ecutar inventários florestais nos seus diversos níveis – nacional, regional,
unidade de gestão e povoam ento.
5. Avaliar e m onitorizar os indicadores de sustentabilidade da floresta.
6. Interpretar a distribuição da floresta em Portugal, no que respeita ao clim a, relevo,
ex posição, altitude, entre outros parâm etros.

Conteúdos
1. Principais espécies de interesse florestal
2. Distribuição geográfica da floresta e das espécies florestais
3. Sistem as de produção florestal
4. Técnicas de instalação, gestão e ordenam ento dos recursos florestais
5. Análise dos im pactes am bientais em ações de arborização
6. Norm as de prevenção, proteção e defesa da floresta contra incêndios
6.1. Proprietários florestais - públicos e privados
6.2. População em geral
6.3. Técnicas de sensibilização
7. Principais problem as associados ao declínio da floresta m editerrânea
8. Incêndios florestais
8.1. Gestão da vegetação arbustiva
8.2. Técnica de fogo controlado
8.3. Planeam ento de com bate
9. Recuperação e requalificação da floresta
10. Indicadores de sustentabilidade da floresta
11. Diversidade florestal em term os de condições bioclim áticas e pedológicas
12. Sector florestal
12.1. Prom oção do desenvolvim ento
12.2. Contributo para o desenvolvim ento rural
13. Papel das florestas
13.1. Mecanism os de sequestro do carbono e dos produtos florestais
13.2. Sum idouros de carbono
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14. Interação entre silvicultura e ecossistem as florestais
15. Utilização sustentável e polivalente dos recursos florestais, nom eadam ente o coberto vegetal

9656

Solos

25 horas

1. Reconhecer a im portância do solo com o com partim ento am biental com m últiplas
funções nos ecossistem as e suporte de atividades hum anas.
2. Realizar am ostragens sim ples e análises físico quím icas ao solo, inferindo a sua
qualidade.
Objetivos

3. Ex plicar a transm utação das propriedades físicas e quím icas de diferentes tipos de
solos e com o elas influenciam a respetiva aptidão.
4. Identificar diversas causas e fatores de degradação e poluição do solo.
5. Identificar ex em plos de boas práticas de gestão e conservação do solo.

Conteúdos
1. Conceito, funções e im portância do solo
2. Fatores e fases de form ação de um solo - da rocha m ãe ao solo evoluído
3. Com posição do solo - m atéria orgânica, m atéria m ineral, ar e água
4. Principais propriedades físico quím icas e biológicas
4.1. Cor, cheiro, plasticidade, adesividade, granulom etria/tex tura (triângulo das tex turas), estrutura,
densidade aparente, % de hum idade, m atéria orgânica, nutrientes (azoto, fósforo, potássio), capacidade
de troca catiónica/aniónica, pH
4.2. Microrganism os (bactérias, fungos, protozoários, algas), m icrofauna (rotíferos, nem átodos), m acrofaunal
(m inhocas, aracnídeos, coleópteros), líquenes, plantas, entre outros
5. Am ostragem de solos
5.1. Procedim entos a ter em conta
6. Determ inações analíticas sim ples (ex : tex tura, nutrientes, hum idade, pH)
7. Perfil de um solo / horizontes do solo
8. Principais tipos de solo presentes em Portugal e análise das condições que determ inam a sua distribuição e
características
9. Aptidão e usos de solo - situação nacional
10. Degradação do solo - erosão e poluição
11. Form as de prevenção e m inim ização da degradação do solo - boas práticas para a conservação dos solos

9657

Recursos faunísticos

25 horas
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1. Descrever as noções básicas de tax onom ia anim al.
2. Caracterizar a dinâm ica do Reino Anim al.
3. Caracterizar os elem entos da fauna cinegética e piscícola.
Objetivos

4. Identificar os principais anim ais em risco de ex tinção ou am eaçados, na Península
Ibérica e no m undo em geral.
5. Reconhecer a im portância de um a gestão adequada dos espaços naturais e das
populações faunísticas.
6. Aplicar as m etodologias de gestão das suas populações e de m aneio do habitat.
7. Identificar a legislação aplicável.

Conteúdos
1. Tax onom ia anim al
1.1. Princípios elem entares da classificação dos anim ais
1.2. Noções básicas de sistem ática e tax onom ia
1.3. Invertebrados e Vertebrados
2. Classificação dos Recursos faunísticos
3. Relações entre os anim ais e os habitats
4. Fauna cinegética e piscícola
5. Anim ais em vias de ex tinção
6. Técnicas de gestão de recursos faunísticos
7. Gestão dos recursos cinegéticos e piscícolas
8. Legislação aplicável
8.1. Regim e cinegético
8.2. Períodos, processos e m eios de caça
8.3. Planos de ordenam ento e ex ploração cinegética

9658

Energia e alterações climáticas

50 horas

1. Identificar os principais recursos energéticos usados ao longo da história até à
atualidade.
2. Identificar os im pactes am bientais associados às energias fósseis.
3. Relacionar a energia e as alterações clim áticas à escala global, identificando as
principais fontes de gases de efeito de estufa.
4. Ex plicar a dependência de Portugal relativam ente aos recursos energéticos.
Objetivos

5. Identificar estratégias de m inim ização dos consum os e dos efeitos negativos, bem
com o de otim ização da ex ploração e consum o dos recursos energéticos.
6. Identificar alguns norm ativos reguladores e acordos internacionais, nom eadam ente os
assum idos por Portugal.
7. Realizar cálculos de consum os energéticos e respetivas faturas.
8. Apresentar m edidas para o uso eficiente da energia.
9. Efetuar auditorias energéticas sim ples.
10. Avaliar criticam ente as opções energéticas, com ênfase para as tecnologias de
produção renovável.
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Conteúdos
1. Energia e recurso energético
1.1. As energias ao longo da História (ex : sol, vento, fogo, m adeira, carvão, petróleo)
1.2. Ciclo da energia - ciclo do carbono
1.3. Energias fósseis - carvão, petróleo e gás natural
1.4. Energia nuclear
1.5. Energias renováveis - hídrica, solar, eólica, biom assa, geotérm ica, ondas e m arés
2. Vantagens e desvantagens das energias renováveis e das não renováveis
3. Panoram a m undial sobre energia (m aiores produtores e consum idores em bruto e per capita, fontes
energéticas usadas)
3.1. Gases de efeito estufa (GEE) - fontes e características
3.2. Tendências de consum o de energia e de em issões de GEE em Portugal
4. As alterações clim áticas
4.1. Factos científicos, os im pactes e as vulnerabilidades
4.2. Estratégias de m itigação e adaptação às alterações clim áticas
5. Abordagem dos principais com prom issos internacionais
5.1. 1.ª cim eira em Genebra 1979
5.2. CO P3 em Kioto 1997
5.3. CO P21 em Paris 2015
5.4. O utros relevantes
6. Q uadro europeu de política clim ática
7. Q uadro Estratégico para a Política Clim ática (Q EPiC) com destaque para o Program a Nacional para as Alterações
Clim áticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Clim áticas (ENAAC
2020/2030) e o Com ércio Europeu de Licenças de Em issão (CELE)
8. Cálculos de consum os energéticos e respetiva fatura - casa, escola, outros
9. Medidas para a eficiência energética, etiqueta energética, certificação energética de edifícios
10. Auditorias energéticas sim ples
11. Conforto nos edifícios e arquitetura/construção bioclim ática
12. Sector dos transportes: evolução e im pactes
13. Mobilidade sustentável, ex em plos e tendências de crescim ento
14. Boas práticas individuais e coletivas

9659

Estratégias de conservação da natureza

25 horas

1. Identificar políticas de conservação da natureza e respetivos instrum entos de
im plem entação e fiscalização.
2. Analisar as etapas de um a política de conservação da natureza.
Objetivos

3. Caracterizar a situação nacional, a situação com unitária e a situação m undial em
term os de conservação da natureza.
4. Aplicar estratégias de gestão am biental com vista à conservação da natureza e
redução dos im pactos am bientais.

16 / 63
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Gestão do Ambiente - Nível 4 | 03/10/2021

Conteúdos
1. Necessidade de proteção e conservação da natureza
2. Form as de conservação da natureza
3. Políticas de conservação: instrum entos e recursos
3.1. Convenções
3.2. Protocolos
3.3. O bjetivos e aplicações
3.4. Estratégias
3.5. Movim entos conservacionistas nacionais e estrangeiros tais com o as O NGA, UICN, W W F, GREENPEACE,
Q uercus, LPN, GEO TA, SPEA, etc.
4. Instrum entos nacionais/internacionais de salvaguarda do patrim ónio natural
4.1. Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade
4.2. Áreas Protegidas - da caracterização à gestão
4.2.1. Classificação das Áreas Protegidas
4.2.1.1. O bjetivos inerentes
4.2.1.2. Legislação referente às Áreas Protegidas
4.2.2. Sistem a Nacional de Áreas Classificadas
4.2.2.1. Rede Nacional de Áreas Protegidas
4.2.2.2. A Rede Natura 2000
4.2.2.3. Sítios Ram sar
4.2.2.4. Reservas da biosfera
4.2.3. Livros Verm elhos
4.2.4. Projeto Life

9660

Turismo sustentável

50 horas

1. Definir o conceito de turism o sustentável.
2. Identificar os objetivos e características do turism o am biental e sustentável.
Objetivos
3. Elaborar projetos de turism o sustentável aplicáveis às suas várias vertentes.
4. Planear um a atividade turística a desenvolver num a área protegida.

Conteúdos
1. Turism o am biental e sustentável
1.1. Conceito e evolução do m esm o
1.2. Im portância da estratégia de turism o am biental sustentável
1.3. Vertentes de turism o am biental sustentável
2. Turism o e am biente
2.1. Proteção am biental no setor turístico
2.2. O turism o de natureza
2.2.1. As Áreas Protegidas com o destino turístico
2.2.2. Patrim ónio natural e cultural
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2.2.3. Identificação das atividades de anim ação turística
2.2.4. Conflitos entre os interesses da conservação e os interesses das populações
2.3. A im portância da conservação das espécies e raças autóctones
3. Projeto de turism o am biental sustentável
3.1. Pesquisa-produção, trabalho de cam po e na sala
3.2. Financiam ento de projetos a nível nacional e europeu
3.3. Licenciam ento

9661

Educação e animação ambiental

50 horas

1. Definir o conceito de educação am biental (EA).
2. Identificar os objetivos, os princípios orientadores e as fases da educação e anim ação
am biental.
Objetivos

3. Identificar os diferentes contex tos de intervenção de projetos de educação e anim ação
am biental.
4. Aplicar técnicas e estratégias planeam ento de atividades de educação e anim ação
am biental.
5. Conceber atividades de educação e anim ação am biental.

Conteúdos
1. Educação am biental
1.1. Conceito
1.2. Finalidade e objetivos
1.3. Princípios orientadores
1.4. Articulação com Carta de Belgrado 1975, Tiblissi 1977, Relatório Brundtland 1987, Rio 1992, entre outros
2. Ética am biental
3. Sensibilização am biental e educação am biental
4. Instrução, form ação, educação, cidadania, voluntariado e participação social
5. Breve referência à evolução da EA em Portugal
5.1. A agenda 21 – “pensar globalm ente, agir localm ente”
5.2. A Estratégia Nacional para a Educação Am biental
6. Técnicas e m etodologias de anim ação na dinam ização de grupos
7. Metodologias de trabalho para a prática de intervenção - ex pressão plástica, jogos, ateliês, percursos,
gincanas, entre outros
7.1. Técnicas de ação/atuação em EA segundo as vertentes cognitiva, sensorial, afetiva
7.2. O papel do anim ador/educador am biental.
7.3. Com petências sociais/relacionais e com petências técnicas
7.4. Recursos e m ateriais em EA
8. Estrutura de um a atividade e de um projeto de EA
8.1. Criação, construção e operacionalização de atividades/projeto de EA, incluindo a avaliação
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9662

Gestão de resíduos e destino final

50 horas

1. Distinguir os diferentes tipos de resíduos: sólidos urbanos, hospitalares, industriais,
perigosos.
2. Identificar os diferentes tipos de deposição e recolha.
Objetivos

3. Relacionar os diferentes tipos de resíduos com a respetiva valorização, tratam ento e
destino final.
4. Classificar os resíduos de acordo com a lista europeia de resíduos (LER).
5. Aplicar regras de m anuseam ento de resíduos perigosos.
6. Descrever os principais processos de elim inação, valorização e tratam ento de resíduos.

Conteúdos
1. Resíduos
1.1. Introdução
1.2. Tipo de resíduos
1.3. Produção de RSU por habitante no m undo
1.4. Produção anual de resíduos em Portugal
1.5. Com posição física dos RSU’s
2. Resíduos perigosos
2.1. Introdução
2.2. Resíduos dom ésticos perigosos
2.3. Resíduos industriais perigosos
2.4. Resíduos hospitalares
2.5. Distribuição da produção de resíduos por distrito
2.6. Destino final dos resíduos perigosos
3. Estação de tratam ento de resíduos
3.1. O s 4 R’s
3.1.1. Introdução
3.1.2. Redução
3.1.3. Reutilização
3.1.4. Reciclagem
3.1.5. Renovação
3.2. Recolha dos RSU’s
3.3. Recolha seletiva
4. Ciclo dos m ateriais
4.1. Ciclo da m atéria ferm entável
4.2. Ciclo do papel
4.3. Ciclo do plástico
4.4. Tipos de plásticos e sím bolos associados
4.5. Ciclo do vidro
4.6. Em balagens
5. Tipos de valorização, tratam ento e destino final dos resíduos
5.1. Com postagem /Digestão anaeróbia/Incineração
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5.2. Locais de deposição dos RSU’s
5.3. Aterro Sanitário
6. Metas de gestão de resíduos a atingir

9663

Atmosfera e qualidade do ar

25 horas

1. Identificar a com posição da atm osfera e caraterísticas das várias cam adas.
2. Identificar fontes de poluição atm osférica relacionando-as com os poluentes em itidos
e os respetivos efeitos no Hom em , am biente e m ateriais de construção.
3. Identificar os principais problem as quer à escala regional, quer à escala global,
4. Interpretar dados referentes à qualidade do ar de um a determ inada região e
classificá-la segundo os norm ativos legais ou com o Iqar (índice da Q ualidade do Ar).
Objetivos
5. Indicar m edidas de prevenção e m inim ização da poluição atm osférica
6. Identificar fatores m eteorológicos que influenciam a concentração e a dispersão dos
poluentes.
7. Reconhecer a principal legislação aplicável.
8. Identificar o funcionam ento de sistem as de rem oção de poluentes quer gasosos quer
particulados.

Conteúdos
1. Atm osfera
1.1. Estrutura e com posição
1.2. Evolução ao longo da história do planeta
2. Poluição do ar e fontes poluentes - fix as, m óveis
2.1. Classificação de poluentes - prim ários e secundários
3. A escala dos efeitos dos poluentes atm osféricos - local, regional e global
3.1. Principais efeitos da poluição atm osférica
3.1.1. Efeitos sobre a saúde e o bem -estar hum ano
3.1.2. Efeitos sobre a vegetação e anim ais
3.1.3. Efeitos sobre m ateriais e estruturas
3.1.4. Efeitos sobre a atm osfera, solo e superfícies aquáticas
3.1.5. Efeitos de longo term o sobre o planeta
4. O s principais poluentes atm osféricos, fontes, reações e efeitos
4.1. Com postos de enx ofre
4.2. Com postos de azoto
4.3. Com postos de carbono
4.4. O x idantes fotoquím icos
4.5. O zono estratosférico e troposférico
4.6. Partículas, entre outros
5. Form as de prevenção e m inim ização da poluição do ar
5.1. Boas práticas da gestão da qualidade do ar - dos pequenos gestos às ações globais
6. Líquenes - bioindicadores atm osféricos
7. Política de gestão da qualidade do ar em Portugal e norm ativos legais
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8. O btenção e tratam ento de dados de qualidade do ar (ex : cálculos de em issões, percentis, m edianas e outro
tratam ento estatístico e com paração com norm ativos legais)
8.1. Índice de qualidade do ar do Instituto do Am biente - Iqar - Q UALAR
8.2. Medidas de prevenção e m inim ização da poluição do ar
8.2.1. Tecnologias m enos poluentes, com bustíveis m ais lim pos, otim ização do processo de com bustão
8.2.2. Tecnologias de captação/rem oção de poluentes gasosos
8.2.2.1. Torres de lavagem ou de separação (scrubber), absorção, adsorção, injeção de am ónia (entre
outros)
8.2.3. Tecnologias de captação/rem oção de poluentes particulados
8.2.3.1. Separadores gravíticos
8.2.3.2. Precipitadores electroestáticos
8.2.3.3. Ciclones
9. Problem as da poluição atm osférica à escala regional e global - causas, consequências e soluções
9.1. Chuva ácida
9.2. Destruição da cam ada de ozono
9.3. Aquecim ento global
10. Síndrom a do edifício doente sobre qualidade do ar interior
10.1. Fatores e fontes que afetam a qualidade do ar interior
10.2. Diretrizes gerais para a sua m onitorização

9664

Instrumentos de gestão ambiental

25 horas

1. Definir o conceito de gestão am biental e pegada ecológica.
2. Reconhecer a im portância dos sistem as de gestão am biental na prom oção da
qualidade do am biente urbano e industrial.
Objetivos

3. Identificar legislação e program as de im plem entação de sistem as de gestão
am biental.
4. Aplicar as principais ferram entas de gestão e decisão am biental.
5. Estabelecer procedim entos que visam o estudo, avaliação e a certificação am biental.
6. Identificar o enquadram ento legislativo dos processos de avaliação do im pacto
am biental.

Conteúdos
1. Evolução do conceito de gestão am biental
2. Conceito de Pegada Ecológica, Valores e Ética
3. Legislação e program as de im plem entação de sistem as de gestão am biental
4. Ferram entas de gestão e decisão am biental
4.1. Rótulo Ecológico
4.2. Levantam ento e auditoria am biental
4.3. Adaptação am biental
5. Estudo e avaliação de im pacte am biental
5.1. Conceitos gerais
5.2. Legislação
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5.3. Fases do processo
5.4. Principais com ponentes de um processo
6. Norm alização e Certificação de Sistem as de Gestão Am biental
7. O utros processos de certificação am biental

3837

Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho

50 horas

1. Identificar e aplicar norm as gerais de Am biente, Segurança, Higiene e Saúde no
trabalho com o m eio de prevenção dos acidentes.
Objetivos
2. Identificar os riscos profissionais e am bientais relacionados com o m eio de trabalho e
as condições de segurança no desem penho da atividade profissional.

Conteúdos
1. Am biente, segurança, higiene e saúde no trabalho
1.1. Noções de
1.1.1. Am biente e segurança no local de trabalho
1.1.2. Higiene e saúde no local de trabalho
1.2. Conceito de
1.2.1. Perigo
1.2.2. Acidente
1.2.3. Dano
1.2.4. Risco e doença profissional
2. Prevenção de acidentes
2.1. Estudo dos acidentes
2.1.1. Classificação
2.1.2. Causas e consequências - form a de as com bater
2.2. Prevenção e segurança – o porquê das quedas
2.3. Regras de higiene pessoal, a segurança e a saúde no trabalho
2.4. Precauções no m anuseam ento dos produtos
2.5. Precauções a ter no transporte de pesos ex cessivos
2.6. Dispositivos de proteção coletiva – função
2.7. Dispositivos de proteção individual – função e regras de utilização
3. Riscos e o m eio de trabalho
3.1. Ergonom ia
3.1.1. Postura de trabalho
3.1.2. Sobrecarga
3.1.3. Sobre-esforços
3.1.4. Aprenda a levantar e a m ovim entar cargas
3.2. Ruído
3.2.1. Sons desagradáveis
3.2.2. O s efeitos do som sobre o ser hum ano
3.2.3. A surdez
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3.2.4. Alfabeto da luta contra o ruído nos locais de trabalho
3.3. Ilum inação
3.3.1. O s olhos – adaptação da vista
3.3.2. A luz do dia
3.3.3. O encadeam ento
3.3.4. O contraste
3.3.5. Ilum inação geral, zonal e pontual
3.4. Radiações
3.4.1. O s visores ou ecrãs de visualização – seus riscos
3.4.2. Lasers
3.4.3. Riscos e m edidas de segurança
3.5. Contam inantes quím icos
3.5.1. Substâncias quím icas e seus riscos – envenenam entos e os seus riscos
3.5.2. Tipos de contam inantes quím icos – partículas, gases, líquidos e vapores, dissolventes e m etais
3.5.3. Riscos na utilização de produtos quím icos
3.5.4. O que fazer depois de um acidente quím ico
3.6. Contam inantes físicos
3.6.1. Tipos de contam inantes físicos – poeiras, fibras, fum os
3.7. Contam inantes biológicos
3.7.1. Tipos de contam inantes biológicos – virus, bactérias, fungos, parasitas
4. Riscos e condições de segurança
4.1. Condições inseguras e atos inseguros
4.2. Riscos na utilização de m áquinas e ferram entas
4.2.1. O local e a superfície de trabalho
4.2.2. Trabalho com m áquinas – riscos
4.2.3. Máquinas de vibrar
4.2.4. Dispositivos de segurança
4.2.5. Ferram entas m anuais
4.2.6. Alfabeto de prevenção da m áquina
4.3. A eletricidade
4.3.1. A eletricidade e os seus perigos
4.3.2. Máquinas e ferram entas eléctricas
4.3.3. Com portam ento a adotar em relação aos acidentes eléctricos
4.4. O s incêndios e as ex plosões
4.4.1. As substâncias ex plosivas
4.5. O arm azenam ento, a m ovim entação e o transporte
4.6. Arrum ação e lim peza do posto de trabalho
4.7. A sinalização de segurança

9665

Tecnologias de tratamento de águas

50 horas
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1. Caracterizar os índices de atendim ento de saneam ento básico - abastecim ento,
drenagem e tratam ento dos efluentes.
2. Identificar as entidades com petentes na gestão da água e respetivas
responsabilidades sum árias.
3. Ex plicar os principais parâm etros para o controlo de qualidade de um a água de
abastecim ento e de um a água residual.
Objetivos

4. Caraterizar os vários tipos de tratam ento de águas.
5. Identificar as operações e processos utilizados para cada tipo de tratam ento de
águas.
6. Caracterizar os principais órgãos e sistem as de tratam ento de um a estação de
tratam ento de águas (ETA) e de um a estação de tratam ento de águas residuais
(ETAR).
7. Conceber esquem as de tratam ento aplicáveis às características de cada água.

Conteúdos
1. Índices de atendim ento ao nível do saneam ento básico em Portugal e resto do m undo
2. Tratam entos físicos, quím icos, biológicos
2.1. Caraterísticas
2.2. O bjetivos
2.3. Ex em plos de operações/processos
3. Água para consum o
3.1. Caracterização
3.2. Águas destinadas à produção de água para consum o hum ano - Águas A1, A2 e A3, qualidade e
necessidades de tratam ento, águas para consum o hum ano
3.3. Linha de tratam ento de um a estação de tratam ento de água
3.3.1. Características, órgãos de tratam ento e processos de tratam ento
3.3.2. Linha líquida: pré-ox idação, saturação, coagulação/floculação, decantação/filtração e
rem ineralização, lavagem dos filtros, am aciam ento, adsorção sobre carvão ativado, troca iónica e
osm ose inversa, correção de pH, cloragem , arm azenam ento de água tratada, elevação de água tratada,
entre outros
3.3.3. Linha de lam as: espessam ento, desidratação de lam as, arm azenam ento e ex pedição de lam as
4. Águas residuais
4.1. Tipos de águas residuais e fontes
4.2. Com posição da água residual dom éstica
4.3. Sistem as de drenagem - vantagens e desvantagens
4.4. Parâm etros físico-quím icos, m icrobiológicos fundam entais na avaliação de cargas poluentes
4.5. Cálculos sim ples de dim ensionam ento - caudais, carga orgânica, população equivalente, fatores de ponta
4.6. Tipos de m atéria orgânica - hidratos de carbono, com postos azotados, gorduras, sua com posição, funções
e produtos de decom posição, ciclo do azoto
4.7. Fundam entos de depuração biológica – a bioquím ica dos processos biológicos de tratam ento
5. Tipo de tratam entos de um a água residual e seus objetivos
5.1. Tratam ento prelim inar: gradagem , tam isação, desarenação, rem oção de óleos e gorduras,
5.2. Tratam ento prim ário: decantação, flotação
5.3. Tratam ento secundário/biológico: biom assa fix a e biom assa suspensa - lam as ativadas, lagoas, leitos
percoladores, discos biológicos, biofiltros
5.4. Tratam ento terciário ou de afinação: rem oção de azoto e fósforo (ex : stripping e precipitação, entre
outros), desinfeção para a destruição/inativação parcial dos m icrorganism os patogénicos(ex : ozono, cloro,
dióx ido de cloro e hipoclorito de sódio, radiação ultravioleta), outros
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5.5. Tratam ento fase sólida: espessam ento, estabilização, digestão anaerobia, digestão aeróbia, esterilização
quím ica por adição de cal, esterilização térm ica, com postagem , desidratação
5.6. Tratam ento fase gasosa
5.7. Fito-Etar’s/ETAP’s e piscinas biológicas
6. Linhas de tratam ento em estações de tratam ento de águas e estações de tratam ento de águas residuais
7. Legislação aplicável

9666

Monitorização da qualidade da água

50 horas

1. Reconhecer a im portância das análises de água em qualquer estudo am biental sobre
recursos hídricos.
2. Identificar os principais m étodos analíticos da qualidade da água.
3. Elaborar planos de am ostragem .
4. Ex ecutar técnicas de recolha e conservação de am ostras.
Objetivos
5. Efetuar operações de m anutenção e calibração de m edidores portáteis e outros
equipam entos.
6. Efetuar determ inações analíticas quer “in situ”, quer no laboratório.
7. Identificar o enquadram ento legislativo aplicável à qualidade da água.
8. Interpretar os dados analíticos obtidos tendo em conta a legislação aplicável.

Conteúdos
1. Q ualidade e poluição de um a água
2. Principais m étodos analíticos
2.1. Potenciom étricos
2.2. Volum étricos
2.3. Gravim étricos
2.4. Espectrom étricos
3. Am ostragem e conservação de am ostras – conceção de program as de am ostragem ,
4. Estudo de parâm etros organoléticos, físico-quím icos, orgânicos e relativos a nutrientes
5. Determ inações analíticas “in situ” e determ inações laboratoriais por potenciom etria
5.1. Tem peratura
5.2. pH
5.3. Condutividade/salinidade/Sólidos dissolvidos totais
5.4. O x igénio dissolvido
6. Determ inações analíticas laboratoriais por volum etria - análise clássica
6.1. Volum etria por neutralização - alcalinidade/acidez
6.2. Volum etria por precipitação – cloretos
6.3. Volum etria por com plex ação – dureza total/cálcio
6.4. Volum etria redox – ox idabilidade
7. Determ inações analíticas por gravim etria
7.1. Sólidos totais
7.2. Suspensos/Dissolvidos
7.3. Voláteis/fix os
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8. Determ inações analíticas por espectrom etria UV/visível
8.1. Preparação de padrões e retas de calibração em espectrom etria
8.2. Cor / turvação
8.3. Nitratos / nitritos
8.4. Fosfatos
8.5. Sulfatos
9. Análises específicas
9.1. Carência bioquím ica de ox igénio (CBO )
9.2. Carência quím ica de ox igénio (CQ O )
9.3. Sólidos sedim entáveis
9.4. Ó leos/gorduras
9.5. Azoto total
9.6. Azoto am oniacal
9.7. Azoto k jeldahl
10. Parâm etros m icrobiológicos
10.1. N.º de colónias
10.2. Escherichia coli,
10.3. Enterococos,
10.4. Pseudom onas aeroginosa
11. Enquadram ento legislativo aplicável à qualidade da água
12. Aplicação das determ inações em contex tos práticos

7580

Agricultura sustentável

50 horas

1. Identificar os elem entos constituintes de um solo, as características dos principais
tipos de solo e os fatores que influenciam a sua produtividade e conservação.
2. Identificar os fatores do clim a e a sua influência na agricultura.
Objetivos

3. Reconhecer a constituição das plantas e as suas principais funções fisiológicas, tendo
em vista o seu cultivo para aproveitam ento económ ico.
4. Identificar os princípios da produção agrícola sustentável.
5. Elim inar e tratar os resíduos e efluentes da ex ploração agrícola.

Conteúdos
1. Solo
1.1. Definição de solo
1.2. Tipos e classificação dos solos
1.3. Funções e constituintes do solo - m atéria m ineral e orgânica, água e atm osfera do solo
1.4. Estrutura do solo - propriedades físico-quím icas (com plex o de troca e solução do solo, reação do solo,
degradação e conservação)
1.5. Fatores que influenciam a produtividade do solo
1.6. Características de um bom solo agrícola
1.7. Fertilidade e nutrição m ineral – nutrientes essenciais para a planta, função e carência de alguns
m acronutrientes
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1.8. Manutenção e m elhoram ento da estrutura do solo
1.9. Água no solo
2. Clim a
2.1. Elem entos do clim a
2.2. Principais fatores do clim a - aparelhos de m edição e influência na produção
2.3. Caracterização do clim a em Portugal e na região
2.4. Aquecim ento global
3. Botânica agrícola
3.1. Noções de m orfologia ex terna
3.2. Noções de fisiologia vegetal
3.3. Ó rgão das plantas e sua fisiologia
3.4. Fatores de crescim ento vegetal, ciclo vegetativo e ciclo de cultura
3.5. Principais fam ílias de plantas cultivadas
4. Relação solo-planta-clim a-am biente
4.1. Ecologia e conceito de população, habitat, com unidade biótica e ecossistem a
4.2. Equilíbrio am biental
4.3. Ecossistem a agrícola
4.4. Hom em com o agente m odificador de ecossistem as
5. Resíduos e efluentes das ex plorações
5.1. Resíduos e efluentes produzidos pelas ex plorações
5.2. Tratam ento e elim inação de resíduos e de efluentes
5.2.1. Características dos diferentes resíduos e efluentes da ex ploração, com posição, valor fertilizante e
im pacto am biental
5.2.2. Técnicas de tratam ento e de elim inação dos resíduos e dos efluentes
5.2.3. Com postagem
5.2.4. Enquadram ento legal e código de boas práticas
5.2.5. Licenciam ento e plano de gestão de efluentes
6. Produção agrícola sustentável
6.1. Proteção Integrada
6.2. Produção integrada
6.3. Modo de produção biológico

9667

Acústica e controlo de ruído

50 horas

1. Identificar os parâm etros e grandezas utilizadas em acústica e m edição do ruído.
2. Caracterizar o com portam ento das ondas sonoras.
3. Identificar os diferentes tipos de ruído e os seus efeitos do ruído na saúde hum ana.
4. Efetuar m edições de ruído e cálculos em dB, utilizando o equipam ento de análise.
Objetivos

5. Relacionar os níveis de pressão sonora, com a potência e intensidades sonoras.
6. Caracterizar os vários tipos de separação nos edifícios de habitação, com ércio e
serviços
7. Descrever os princípios básicos da correção acústica.
8. Identificar m edidas de prevenção e controlo do ruído.
9. Identificar a legislação e norm alização aplicável.
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Conteúdos
1. Acústica e m edição de ruído
1.1. Propagação, transm issão e receção de sons
1.2. Processo auditivo
1.2.1. Constituição do ouvido
1.2.2. Receção de sons
2. Efeitos do ruido na saúde
2.1. Efeitos fisiológicos associados ao sistem a auditivo
2.2. Efeitos fisiológicos não-auditivos
2.3. Gam a de pressões sonoras audíveis
3. Parâm etros e grandezas utilizadas em acústica
3.1. Pressão,
3.2. Potência
3.3. Intensidade
3.4. Fontes sonoras
3.5. Propagação de ondas sonoras
4. Com portam ento das ondas sonoras
4.1. Absorção sonora
4.2. Adição e subtração de níveis sonoros
4.3. Curvas isofónicas e curvas de ponderação
5. Frequência do som
5.1. Análise em frequência
5.2. Nível de ruído equivalente
5.3. Dose de ruído
5.4. SEL
6. Princípios básicos da instrum entação em acústica
6.1. Funcionam ento do sonóm etro
6.2. Introdução ao Regulam ento Geral do Ruído
6.3. Ruído de Vizinhança
6.4. Atividades tem porárias e atividades perm anentes
6.5. Determ inação do grau de incom odidade e do critério de ex posição m áx im a - procedim entos de avaliação
6.6. Procedim entos técnicos da avaliação acústica em am biente interior e ex terior
7. Prevenção e controlo do ruído
7.1. Tem po de reverberação
7.2. Coeficientes de absorção
7.3. Relação entre o tem po de reverberação e a superfície envolvente da sala
7.4. Tabelas de coeficientes de absorção de soluções correntes
7.5. Tipos de elem entos de separação
7.6. Influência das transm issões indiretas
7.7. Influência das ligações rígidas entre painéis
7.8. Transm issões indiretas em paredes duplas
7.9. Propagação de ruídos de percussão
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7.10. Controlo de ruído na fonte, no m eio de transm issão e no recetor

9668

Ordenamento do território e cartografia

25 horas

1. Definir os conceitos relacionados com o ordenam ento do território e cartografia.
2. Caracterizar as diversas form as naturais do território.
Objetivos

3. Analisar o paralelism o entre Crescim ento e Desenvolvim ento.
4. Identificar as várias fases do processo de O rdenam ento e instrum entos associados.
5. Caracterizar a biofísica de um território.

Conteúdos
1. Conceitos
1.1. Recurso
1.2. Recurso renovável
1.3. Recurso não renovável
2. Crescim ento vs desenvolvim ento
3. Desenvolvim ento sustentável
4. Bacia hidrográfica com o unidade base do processo de ordenam ento do território
5. Conceitos de cartografia
5.1. Interpretação de cartas m ilitares e de orientação
5.2. Esquadrias, legendas e rótulos
5.3. Escalas
5.4. Pontos cotados
5.5. Curvas de nível
5.6. Festos, Talvegues, Colinas e Depressões
5.7. Fisiografia
6. O rdenam ento do território e instrum entos associados
7. Atividades de orientação
8. Biofísica de um determ inado território

9669

Ordenamento do território - variáveis biofísicas

25 horas

1. Analisar o papel das variáveis biofísicas envolvidas no processo de ordenam ento do
território.
2. Reconhecer a interdependência das variáveis biofísicas e o seu papel preponderante
de suporte e condicionador da atividade hum ana.
Objetivos
3. Caracterizar o papel e a im portância de cada variável biofísica no espaço biofísico.
4. Analisar cartas de solos.
5. Efetuar atividades de ex ploração de locais de interesse geom orfológico.
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Conteúdos
1. Variáveis biofísicas inertes
1.1. Geologia
1.2. Hidrogeologia
1.3. Pedologia
1.4. Capacidade de uso do solo
2. Variáveis relativas ao m eio biológico
2.1. Vegetação
2.2. Flora
2.3. Fauna
3. Im portância da diversidade para o equilíbrio dos sistem as naturais
4. Análises de solos
4.1. Erosão
5. Visualização de cartas tem áticas
6. Estudo de cartas
6.1. Carta geológica
6.2. Carta de solos
6.3. Carta de capacidade de uso do solo
6.4. Carta de vegetação dom inante
6.5. Carta de principais corredores de fauna e de áreas de potenciais ocorrência de espécies faunísticas
6.6. Carta de recursos hídricos / bacias hidrográficas
7. Atividades de ex ploração em locais de interesse geom orfológico

9670

Ordenamento do território - variáveis da atividade
humana

25 horas

1. Identificar a im portância dos espaços verdes no território hum anizado.
2. Diferenciar paisagem natural de paisagem urbana.
3. Caracterizar a im portância da articulação entre os diferentes níveis de decisão e
intervenção no território - local / regional / nacional / ibérico / internacional.
Objetivos
4. Reconhecer o enquadram ento legal dos instrum entos de ordenam ento do território.
5. Analisar as relações ibéricas, quanto aos tratados assinados, relativam ente a
questões am bientais que influenciam o território nacional.
6. Estudar o espaço verde com base nas com ponentes que o caracterizam .

Conteúdos
1. O cupação do território, evolução e relação com o m eio natural
2. Valores culturais e a hum anização da paisagem
3. Diferentes usos do solo e seus im pactes
4. Matrizes de usos e de incom patibilidades
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5. Noção de espaços verdes
6. Paisagem natural vs paisagem urbana
7. Interdependências entre o espaço urbano e o espaço rural
8. Patrim ónios cultural, arquitetónico, arqueológico e etnológico
9. Enquadram ento legal dos instrum entos de ordenam ento do território
9.1. Estudo do espaço verde - com ponentes e a sua im portância no referido local
9.1.1. O bjetivo de criação
9.1.2. Prom otor
9.1.3. Resultados obtidos após a construção
9.1.4. O pinião da população
9.1.5. Melhoria da qualidade

9671

Intervenção sobre o território

25 horas

1. Reconhecer a im portância de um a rede de conservação da natureza.
2. Identificar um a rede de espaços interligados indispensáveis para a conservação da
natureza e para o equilíbrio dos sistem as naturais.
Objetivos

3. Analisar variáveis e condicionantes por área de im pacto, tendo em vista a otim ização
da sua aplicação em term os de integração para um dos m eios - rural ou urbano.
4. Conceber propostas de construção e valorização de um a parcela de território,
integrando os conceitos dos instrum entos de ordenam ento do território.

Conteúdos
1. Rede de conservação da natureza
2. Noção de “Continuum Natural” - conceito de estrutura ecológica concelhia
3. Construção de um a rede de conservação da natureza
3.1. Variáveis e condicionantes por área de im pacto: ar, água, solo, ruído, paisagem , etc.
3.2. Variáveis e condicionantes: otim ização da sua aplicação em term os de integração para um dos m eios rural ou urbano
3.3. Variáveis e condicionantes m ais adaptadas a m eio rural
3.4. Variáveis e condicionantes m ais adaptadas a m eio urbano

9672

Sistemas de informação geográfica

25 horas
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1. Adquirir e tratar dados georreferenciados integrando-os a partir de aplicações
com erciais.
2. Reconhecer as origens de dados na Internet.
3. Reconhecer os m últiplos form atos e origens de dados e integrá-los, recorrendo a
aplicações com erciais de sistem as de inform ação geográfica.
Objetivos
4. Im portar dados do Sistem a de Posicionam ento Global (GPS) de form a estática e
dinâm ica.
5. Digitalizar e index ar os respetivos dados a partir de im agens - fotografias aéreas,
ortofotos ou satélite.
6. Produzir cartas tem áticas em am biente e ordenam ento.

Conteúdos
1. Introdução e historial dos Sistem as de Posicionam ento Global (SIG)
2. O rigens de dados na Internet.
2.1. Atlas do Am biente
2.2. Cartas das Áreas Protegidas
2.3. Plano Diretor Municipal
2.4. Dados alfanum éricos disponibilizados pelo INAG na Internet
2.5. O utras fontes de dados
3. Aplicações com erciais de sistem as de inform ação geográfica
3.1. Aplicações dos Sistem as de Posicionam ento Global (SIG) em Am biente
3.2. Sistem a de Posicionam ento Global aplicado à Conservação da Natureza, Recursos Hídricos, O rdenam ento
do Território, Am biente Sonoro, O cupação do Solo, Estudos de Im pacte e Monitorização Am biental
3.3. Form atos de ficheiros - alfanum éricos e m apas Sistem as de Inform ação Geográfica vetoriais e raster
3.4. Digitalização
4. Revisões sobre cartografia
4.1. Georreferenciação
4.2. Sistem as de coordenadas
4.3. Escalas e rótulos
5. Conceito de projeto em Arcview
6. Sistem as de inform ação geográfica e a Internet
6.1. Pesquisa de inform ação am biental para sistem as de inform ação geográfica: recursos hídricos
6.2. Áreas protegidas
6.3. Regulam entos de plano diretor m unicipal
7. Introdução de dados Sistem a de Posicionam ento Global GPS
8. Arcview
8.1. Tipos de “shapes” sua ligação a tabelas alfanum éricas
8.2. Com ponentes e consultas à geobase de dados com critérios
8.3. Im portação e ex portação de dados
9. Produção de m apas tem áticos
10. Cartas tem áticas em am biente e ordenam ento
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9673

Aquisição de dados de Sistema de Posicionamento
Global (GPS)

50 horas

1. Definir os conceitos subjacentes à tecnologia de Sistem a de Posicionam ento Global
(GPS).
2. Identificar os sistem as de referência terrestre.
Objetivos

3. Georreferenciar pontos a partir dos dados do Sistem a de Posicionam ento Global
(GPS).
4. Ex portar dados para sistem as de inform ação geográfica – form ato digital.
5. Efetuar levantam entos de zonas em m eio rural e urbano.

Conteúdos
1. Tecnologia de Sistem a de Posicionam ento Global (GPS)
1.1. Utilidade e aplicativos
1.2. Im portância no contex to do am biente
2. Sistem as de referência terrestres
2.1. Datum geodésico
2.2. Sistem as de referência associados ao Sistem a de Posicionam ento Global (GPS)
2.3. Sistem as cartográficos nacionais
2.4. Posicionam ento absoluto
2.5. O bservação em m odo estático e rápido-estático
2.6. O bservação em m odo cinem ático
2.7. Aquisição de dados em Modo Estático
2.8. Levantam ento topográfico e im plantação
2.9. Levantam ento de áreas
2.10. Recolha de dados para atualização cartográfica em m odo cinem ática

9674

Espaços verdes em meio urbano

25 horas

1. Definir o conceito de sustentabilidade urbana.
2. Reconhecer a necessidade da conceção de políticas de planeam ento urbano.
Objetivos

3. Reconhecer interdependência entre o aglom erado e o m eio envolvente e/ou longínquo
(o uso dos recursos - alim entares, energéticos, solo e outros).
4. Caracterizar as estruturas verdes urbanas e sua m anutenção.
5. Analisar a com posição vegetal das estruturas verdes urbanas.
6. Aplicar técnicas de m anutenção e gestão de espaços verdes.

Conteúdos
1. Sustentabilidade urbana
2. A cidade com o um ecossistem a e as alterações am bientais decorrentes da urbanização
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3. Funções dos espaços verdes urbanos: recreativa, sanitária, educativa, psicossocial e cultural, suporte da vida
anim al no espaço urbano
4. Princípios da com posição no design de espaços verdes: tem a, unidade, dom inância, escala, diversidade,
equilíbrio, ritm o, gradação de efeitos, força visual, espírito do local (genius loci)
5. Vocação das espécies vegetais na com posição dos espaços verdes
5.1. Função utilitária
5.2. Função ornam ental
6. Instalação e m anutenção de plantas em espaços verdes
7. Árvores em espaços verdes urbanos
8. Relvados, prados

9675

Utilização do território - condicionantes

25 horas

1. Caracterizar os diferentes instrum entos de ordenam ento do território.
2. Reconhecer a im portância da Reserva Ecológica Nacional, da Reserva Agrícola Nacional
e da Rede Natura 2000.
Objetivos

3. Identificar os principais condicionantes ao uso do solo e dos diferentes sistem as que
com põem as Reservas Ecológicas Nacionais e Reservas Agrícolas Nacionais e Rede
Natura 2000.
4. Identificar as principais áreas de conflito e causas de degradação am biental.
5. Identificar os usos com patíveis com a sensibilidade e aptidão do m eio.

Conteúdos
1. Enquadram ento legal
2. Instrum entos de O rdenam ento do Território
2.1. Planos Nacionais
2.2. Planos e Políticas Sectoriais
2.3. Planos de O rdenam ento do Território (regionais, especiais e m unicipais)
2.4. Plano de Recursos Hídricos
2.5. Planos Municipais de Am biente
2.6. Agenda 21 Local
3. Reserva Ecológica Nacional (REN)
4. Reserva Agrícola Nacional (RAN)
5. Rede Natura 2000
6. Planos Municipais de O rdenam ento do Território (PMO T)
7. Plano de O rdenam ento das Bacias Hidrográficas (PO BH)
8. Plano Especial de O rdenam ento do Território (PEO T)
9. Condicionantes, áreas de conflito e causas de degradação am biental

9676

Conceção de projetos de requalificação do território
em meio urbano e meio rural

25 horas

34 / 63
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Gestão do Ambiente - Nível 4 | 03/10/2021

1. Definir o conceito de plano verde e corredores verdes.
2. Identificar o plano de ordenam ento de áreas protegidas.
Objetivos

3. Conceber um projeto de gestão am biental.
4. Aplicar técnicas de SIG na conceção de projetos de requalificação do território em m eio
urbano e m eio rural.

Conteúdos
1. Conceito de Plano Verde e Corredores Verdes
2. Plano de ordenam ento de áreas protegidas
3. Conceito de bioindicadores
4. Conceito de área de transição: Buffer zones
5. Conceito de Gestão am biental por área de im pacto: ar, água, solo, ruído, paisagem , entre outros
6. Estudo de soluções am bientais sectoriais integradas
6.1. Gestão de bacia hidrográfica
6.2. Gestão am biental da floresta e agricultura; gestão am biental do turism o, com ércio e indústria
7. Soluções de porm enor
7.1. Agricultura biológica
7.2. Ecoturism o
7.3. Agricultura urbana
7.4. Espaços verdes sustentáveis
7.5. Energias alternativas
7.6. Fitoetars, etc.
8. Certificações am bientais sectoriais e globais

9677

Sistemas de informação geográfica - aquisição e
manipulação de dados GPS

25 horas

1. Georreferenciar pontos a partir dos dados do GPS.
2. Efetuar levantam entos de zonas em m eio rural e urbano e sem iurbano.
Objetivos

3. Integrar dados recorrendo a aplicações com erciais de sistem as de inform ação
geográfica.
4. Digitalizar e index ar os respetivos dados a partir de im agens.

Conteúdos
1. Georreferência de dados a partir do GPS
2. Cartas m ilitares e pontos por GPS
3. Associação de atributos a pontos
4. Ex portação de dados para Sistem as de Inform ação Geográfica (SIG) – ARC Map.
5. O rigem de dados na internet
5.1. Atlas do am biente
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5.2. Cartas das Áreas Protegidas
5.3. PDMs e outras fontes de dados com o os dados alfanum éricos disponibilizados pelo INAG na internet
6. Usos e aplicação do SIG
6.1. Im portância no contex to de m eio rural e urbano e suburbano
7. Recolha de dados para atualização cartográfica em SIG
8. Digitalização e index ação de dados a partir de im agens

9678

Sistemas de informação geográfica - soluções e
resultados

25 horas

1. Integrar dados recorrendo a aplicações com erciais de sistem as de inform ação
geográfica.
2. Reconhecer os m últiplos form atos e origens de dados e integrá-los, recorrendo a
aplicações com erciais de sistem as de inform ação geográfica.
Objetivos

3. Digitalizar e index ar os dados a partir de im agens - fotografias aéreas, ortofotos ou
satélite.
4. Produzir cartas tem áticas em am biente e ordenam ento.
5. Criar as soluções de SIG de form a a integrá-las num projeto.

Conteúdos
1. Sistem a de inform ação geográfica aplicado ao ordenam ento do território
1.1. Revisões sobre cartografia
1.2. Georreferenciação
1.3. Sistem as de coordenadas
1.4. Conceito de projeto em Arcview
2. Sistem a de inform ação geográfica e a internet
2.1. Pesquisa de inform ação am biental
2.2. Sistem as de Inform ação Geográfica - Meio urbano
2.3. Regulam entos de PDM
2.4. Recursos Hídricos
2.5. Meio rural
2.6. Áreas protegidas (caso especial)
3. Recolha de dados para atualização cartográfica em SIG
4. Digitalização e index ação de dados a partir de im agens - fotografias aéreas, ortofotos ou satélite

2752

Topografia geral - planimetria e altimetria

50 horas

1. Medir e representar ângulos, distâncias e relevos.
Objetivos
2. Calcular desníveis.
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Conteúdos
1. Planim etria
2. Medição de ângulos
2.1. Medição de ângulos horizontais
2.2. Medição de ângulos verticais
2.3. O bservações azim utais
2.4. Determ inação do rum o zero do lim bo
2.5. O rientação de direcções
3. Medição de distâncias
3.1. Medição direta de distâncias
3.2. Medição indireta de distâncias
3.3. Distancióm etros electro-ópticos
3.4. Distancióm etros electrom agnéticos
3.5. Redução de distâncias à superfície de referência
4. Medida por intersecções
4.1. A consideração, finalidade e m edida da base aux iliar: com prim ento da base
4.2. Form as de ligação às figuras; os erros resultantes da sua am pliação
5. Tolerância na m edida das distâncias
5.1. O conceito de tolerância
5.2. Estudo breve, com parativo, entre os diversos m étodos
5.3. O rientação das direcções
6. Altim etria
7. Nivelam ento trigonom étrico
7.1. Nivelam ento - finalidades e tipo
7.2. Superfícies de nível; superfície de referência
7.3. Desníveis, cotas e altitudes
7.4. As curvaturas e refração terrestres; seus efeitos
7.5. A correção de nível aparente
7.6. Fórm ulas topográficas
7.7. A determ inação da diferença de nível com observações sim ples
7.8. A determ inação da diferença de nível com observações recíprocas e sim ultâneas - finalidades
7.9. Redução das zenitais ao vértice dos sinais
7.10. Problem as típicos sobre diferenças de nível
7.11. Erros no nivelam ento trigonom étrico
8. Nivelam ento geom étrico
8.1. Generalidades
8.2. Necessidades e form as de representação altim étrica
8.3. Curvas de nível e planos cotados - equidistâncias
8.4. Declividade de um a recta; linhas de declive num plano
8.5. Representação das form as do terreno
8.6. Relação entre a planim etria e a altim etria - Leis de Brisson
8.7. Problem as im portantes em altim etria - perfis; intervisibilidade; zonas de ocultação, etc.
8.8. Nivelam ento geom étrico
8.9. Princípio básico
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8.10. Nivelam ento sim ples e com posto; tipos
8.11. Marcas de nivelam ento; m iras; níveis de bolha
8.12. Níveis de luneta - m enção e características de alguns
8.13. Com pensações altim étricas
8.14. Precisões e ordens de nivelam ento
8.15. Rede de nivelam ento em Portugal: generalidades
8.16. Nivelam ento geom étrico com teodolito: preparação e form as de condução
8.17. Nivelam ento por m eio de réguas - princípios e m étodo de trabalho
8.18. A “filagem ” de pontos
9. O utros tipos de nivelam ento
9.1. Nivelam ento barom étrico
9.2. Cálculo e com pensação de nivelam entos fechados

2745

Geodesia e cartografia

25 horas

1. Caracterizar sistem as de coordenadas.
Objetivos

2. Representar plantas topográficas.
3. Diferenciar as form as de representação planim étrica e altim étrica.

Conteúdos
1. Dom ínios da geodesia e cartografia
1.1. A Geodesia
1.2. A Cartografia
1.3. Form a da Terra
1.4. Geom etria do elipsóide
1.5. Datum
1.6. Elem entos geográficos
1.7. Sistem as de Projeção Cartográfica
1.8. Sistem a de coordenadas
1.9. Caracterização das superfícies de referência
1.10. Definição do cam po topográfico e geodésico
1.11. Form as de representação da Terra
2. Leitura e interpretação de cartas e plantas topográficas
2.1. O bjecto da cartografia
2.2. Representação plana da Terra
2.3. Escalas num éricas e gráficas
2.4. Erro gráfico
2.5. Classificação das representações gráficas
2.6. Cartografia Nacional
2.7. Cartas tem áticas
2.8. Form as de representação planim étrica
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2.9. Form as de representação altim étrica

9679

Ruído urbano

25 horas

1. Identificar os princípios dos planos m unicipais de ordenam ento de território.
2. Descrever os princípios da elaboração dos m apas de ruído.
3. Identificar os m ecanism os de prevenção e controlo de ruído.
Objetivos
4. Identificar os princípios genéricos de program as de redução de ruído.
5. Aplicar estratégias de prevenção, controlo e redução do ruído.
6. Identificar a legislação aplicável à prevenção e controlo do ruído.

Conteúdos
1. Planos m unicipais de ordenam ento do território
2. Q ualidade do am biente sonoro
3. Com petência dos m unicípios no ordenam ento do território – Q uadro legislativo
4. Classificação de zonas sensíveis e m istas
5. Mapas de ruído - princípios básicos
6. Planos de redução de ruído
7. Medidas de redução de ruído na fonte, no m eio de propagação e no m eio recetor

9680

Ruído laboral

25 horas

1. Identificar o objeto e âm bito da legislação sobre a ex posição dos trabalhadores aos
riscos do ruído.
2. Calcular a ex posição diária do trabalhador ao ruído.
Objetivos

3. Identificar problem as ligados ao ruído no trabalho.
4. Identificar m edidas de proteção individual.
5. Ex ecutar m edições de ruído.

Conteúdos
1. Tipos de ruído na indústria
2. Efeitos do ruído no hom em
3. Legislação e norm alização aplicável
4. Ex posição pessoal diária ao ruído
5. Ruído im pulsivo
6. Valores lim ites de ex posição e valores de ação
7. Medidas de proteção individual
8. Acom panham ento clínico dos trabalhadores
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9. Program a de controlo de ruído; avaliação dos resultados obtidos

9681

Introdução aos mapas de ruído

25 horas

1. Definir o conceito de m apa de ruído.
Objetivos

2. Construir e interpretar um m apa de ruído.
3. Produzir um relatório técnico.

Conteúdos
1. Legislação aplicável
2. Conceito de Mapa de ruído
3. Vantagens de utilização
4. O bjetivos do m apa de ruído
5. Metodologia e legislação aplicável
6. Com pilação de dados
6.1. Inventariação e seleção de dados de altim etria e planim etria
6.2. Inventariação de dados das fontes sonoras - tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo, fontes industriais e
outras fontes de ruído
7. Cálculos e configuração
8. Construção do m apa de ruído
9. Cálculo da ex posição da população ao ruído
10. Relatório técnico

4865

Gestão de recursos hídricos e controlo de qualidade
da água

25 horas

1. Identificar noções fundam entais de gestão de recursos hídricos e qualidade am biental.
Objetivos

2. Reconhecer as norm as portuguesas de qualidade quím ica e m icrobiológica relativas às
águas utilizadas num balneário term al.
3. Identificar as características da realidade portuguesa.
4. Interpretar dados sobre os recursos hídricos e o controlo da qualidade.

Conteúdos
1. O ciclo da água e os problem as da água no m undo
2. Conceito de aquífero
3. Tipos de aquíferos
4. Noções de hidrogeoquím ica e conceitos de água m ineral
5. Classificações hidroquím icas e ex em plos portugueses
6. Legislação portuguesa e internacional sobre qualidade quím ica e m icrobiológica em águas de consum o hum ano
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e em águas m inerais
7. Regras básicas de gestão de recursos hídricos e preservação de qualidade
8. Utilização de instrum entos de m edição de consum os e de controlo físico-quím ico de um a água
9. Práticas com boletins de análises e tratam ento de dados

2859

Objetivos

Processos e métodos de correção/fertilização do
solo

25 horas

1. Proceder à correção e fertilização do solo conduzindo, operando, regulando e afinando
m áquinas e equipam entos agrícolas e alim entando-os com os produtos necessários,
de acordo com o trabalho pretendido.
2. Efectuar a m anutenção das m áquinas de distribuição de corretivos e de fertilizantes
orgânicos e quím icos.

Conteúdos
1. Colheita de am ostras para análise da fertilidade dos solos
2. Correções de um solo - pH, m atéria orgânica e fertilidade
3. Drenagem
3.1. Im portância e sistem as
3.2. Im portação de solos de outros locais
4. Adubos, fertilizantes e correctivos
4.1. Classificação
4.2. Características dos adubos
4.3. Correctivos orgânicos e m inerais
5. Máquinas de distribuição de estrum e, de chorum e, de calcário e de adubos
5.1. Tipos, constituição e funcionam ento
5.2. Regulações/afinações
5.3. Reparação de pequenas avarias
5.4. Manutenção/conservação
6. Norm as etécnicas de aplicação
6.1. Cálculo de adubações
6.2. Cálculo de débitos
7. Integração das correções com a m obilização do solo
8. Boas práticas de segurança, higiene e saúde no trabalho

7734

Gestão de resíduos sólidos - enquadramento

50 horas
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1. Identificar e caracterizar os conceitos da gestão de resíduos.
2. Classificar os resíduos.
3. Identificar as entidades responsáveis pela gestão de resíduos.
Objetivos
4. Identificar a legislação europeia e nacional em vigor relativam ente aos resíduos.
5. Identificar e caracterizar os principais órgãos e sistem as de tratam ento de resíduos
sólidos.

Conteúdos
1. Resíduos sólidos
1.1. Fontes poluidoras
1.1.1. Categorias
1.1.1.1. Resíduos dom ésticos
1.1.1.2. Resíduos industriais
1.1.2. Efeitos da poluição sobre o m eio envolvente
1.1.2.1. Na água, no solo e no ar
1.1.3. Tipologia dos resíduos sólidos
1.1.3.1. Urbanos
1.1.3.2. Industriais
1.1.3.3. Hospitalares
1.1.3.4. O utros tipos de resíduos
1.2. Resíduos sólidos
1.2.1. Dom ésticos
1.2.1.1. Com posição, caracterização, quantidades produzidas e produção futura estim ada
1.2.2. Industriais
1.2.2.1. Com posição, caracterização, quantidades produzidas e produção futura estim ada
1.2.3. Form as de recolha e transporte
1.2.4. Valorização
1.2.5. Tratam ento
1.2.6. Destino final
1.2.7. Ferram entas e utensílios de recolha
1.3. Enquadram ento legal da gestão de resíduos:
1.3.1. Legislação geral – gestão de resíduos, transporte e com unicação
1.3.2. Entidades gestoras, suas com petências e atribuições
1.4. Lista nacional e internacional de resíduos
1.5. Entidades responsáveis: âm bito de intervenção e com petências
2. Estação de tratam ento de resíduos sólidos
2.1. Ó rgãos de tratam ento
2.2. Sistem as de tratam ento
2.3. Produtos de alim entação das m áquinas e equipam entos
2.4. Manuais de processos e de equipam entos
2.5. Princípios de funcionam ento
2.6. Critérios do funcionam ento
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2.7. Procedim entos correntes de operação
2.8. O perações
2.8.1. Procedim entos correntes de operação
2.8.2. Triagem
2.8.3. Cadeia
2.8.4. Critérios
2.8.5. Separação e triagem
2.8.6. Transferência de resíduos
2.8.7. Tipos de tratam entos
3. Manuais do processo e do equipam ento
4. Unidades de tratam ento/triagem
5. Problem as operativos e sua resolução
6. Relatórios
7. Norm as de segurança, higiene e proteção am biental

9682

Métodos de análise dos resíduos sólidos

25 horas

1. Classificar os resíduos sólidos.
2. Identificar a origem dos resíduos sólidos.
Objetivos
3. Aplicar regras de m anuseam ento de resíduos sólidos.
4. Identificar sistem as de tratam ento específicos de resíduos sólidos.

Conteúdos
1. Resíduos sólidos
1.1. Introdução
1.2. O bjetivo da análise
2. Am ostras
2.1. Métodos de recolha
2.2. Núm ero de am ostras
2.3. Regras de m anuseam ento
2.4. Testes de densidade
2.5. Testes de com posição física
2.6. Testes da hum idade
3. Produção de resíduos sólidos per capita por dia
4. Estim ação do poder calorífico
5. Norm as de segurança, higiene e proteção am biental

9683

Agricultura de conservação

25 horas
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1. Caracterizar a agricultura de conservação e as suas várias vertentes.
2. Identificar as estratégias de adaptação da agricultura convencional com vista à sua
conversão para agricultura de conservação.
Objetivos

3. Aplicar estratégias de gestão am biental, contribuindo para a redução dos custos
económ icos dos projetos agrícolas e para a redução dos im pactos am bientais.
4. Estabelecer procedim entos que visam a gestão am biental agrícola com vista à
certificação am biental nesta área.
5. Conceber projetos de agricultura de conservação, aplicáveis às suas várias vertentes.

Conteúdos
1. Agricultura de conservação
1.1. Conceito e evolução do m esm o
1.2. História
1.3. Docum entação
1.4. Sistem as de m obilização em agricultura de conservação
1.5. Técnica da sem enteira direta
2. Panoram a internacional e nacional
2.1. Conceito de ecocondicionalidade
2.2. Benefícios da agricultura de conservação
2.3. Im portância da estratégia de agricultura de conservação
2.4. Conceitualização de um a estratégia nacional de agricultura de conservação
2.5. Certificação am biental
3. Problem áticas nacionais em term os de poluição agrícola
3.1. Problem áticas nacionais em term os de fatores lim itantes à agricultura de conservação
4. Projetos e equipam entos em agricultura de conservação

4647

Liderança e trabalho em equipa

25 horas

1. Identificar o sucesso do trabalho em equipa realçando vantagens e dinâm icas
subjacentes.
Objetivos

2. Reconhecer as especificidades e os aspetos essenciais para o sucesso no trabalho em
equipa.
3. Mobilizar ativam ente o potencial único de cada profissional, de form a a contribuir para
a ex celência no trabalho em equipa.

Conteúdos
1. Liderança
1.1. Liderança de equipas: fenóm enos e dinâm icas próprias, desafios e problem as específicos
1.2. Diferentes preferências pessoais e o seu im pacto em funções de liderança
1.3. Diferentes estilos de Liderança
1.4. Com petências necessárias à coordenação de equipas
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1.5. Estratégias de m obilização da sua equipa para um desem penho de ex celência
1.6. Gestão de im passes de desenvolvim ento ou problem as na equipa
2. Trabalho em equipa
2.1. Trabalho em equipa – im plicações e especificidades
2.2. Ex celência no trabalho em equipa
2.3. Diferenças interpessoais e o seu im pacto no trabalho em equipa
2.4. Mobilização de recursos pessoais em função da equipa
2.5. Com o ultrapassar im passes e obstáculos no trabalho em equipa

7852

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/
desenvolvimento

25 horas

1. Ex plicar o conceito de em preendedorism o.
2. Identificar as vantagens e os riscos de ser em preendedor.
Objetivos

3. Aplicar instrum entos de diagnóstico e de autodiagnóstico de com petências
em preendedoras.
4. Analisar o perfil pessoal e o potencial com o em preendedor.
5. Identificar as necessidades de desenvolvim ento técnico e com portam ental, de form a a
favorecer o potencial em preendedor.

Conteúdos
1. Em preendedorism o
1.1. Conceito de em preendedorism o
1.2. Vantagens de ser em preendedor
1.3. Espírito em preendedor versus espírito em presarial
2. Autodiagnóstico de com petências em preendedoras
2.1. Diagnóstico da ex periência de vida
2.2. Diagnóstico de conhecim ento das “realidades profissionais”
2.3. Determ inação do “perfil próprio” e autoconhecim ento
2.4. Autodiagnóstico das m otivações pessoais para se tornar em preendedor
3. Caráterísticas e com petências-chave do perfil em preendedor
3.1. Pessoais
3.1.1. Autoconfiança e autom otivação
3.1.2. Capacidade de decisão e de assum ir riscos
3.1.3. Persistência e resiliência
3.1.4. Persuasão
3.1.5. Concretização
3.2. Técnicas
3.2.1. Área de negócio e de orientação para o cliente
3.2.2. Planeam ento, organização e dom ínio das TIC
3.2.3. Liderança e trabalho em equipa
4. Fatores que inibem o em preendedorism o
5. Diagnóstico de necessidades do em preendedor
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5.1. Necessidades de caráter pessoal
5.2. Necessidades de caráter técnico
6. Em preendedor - autoavaliação
6.1. Q uestionário de autoavaliação e respetiva verificação da sua adequação ao perfil com portam ental do
em preendedor

7853

Ideias e oportunidades de negócio

50 horas

1. Identificar os desafios e problem as com o oportunidades.
2. Identificar ideias de criação de pequenos negócios, reconhecendo as necessidades do
público-alvo e do m ercado.
3. Descrever, analisar e avaliar um a ideia de negócio capaz de satisfazer necessidades.

Objetivos

4. Identificar e aplicar as diferentes form as de recolha de inform ação necessária à
criação e orientação de um negócio.
5. Reconhecer a viabilidade de um a proposta de negócio, identificando os diferentes
fatores de sucesso e insucesso.
6. Reconhecer as características de um negócio e as atividades inerentes à sua
prossecução.
7. Identificar os financiam entos, apoios e incentivos ao desenvolvim ento de um negócio,
em função da sua natureza e plano operacional.

Conteúdos
1. Criação e desenvolvim ento de ideias/oportunidades de negócio
1.1. Noção de negócio sustentável
1.2. Identificação e satisfação das necessidades
1.2.1. Form as de identificação de necessidades de produtos/serviços para potenciais clientes/consum idores
1.2.2. Form as de satisfação de necessidades de potenciais clientes/consum idores, tendo presente as
norm as de qualidade, am biente e inovação
2. Sistem atização, análise e avaliação de ideias de negócio
2.1. Conceito básico de negócio
2.1.1. Com o resposta às necessidades da sociedade
2.2. Das oportunidades às ideias de negócio
2.2.1. Estudo e análise de bancos/bolsas de ideias
2.2.2. Análise de um a ideia de negócio - potenciais clientes e m ercado (target)
2.2.3. Descrição de um a ideia de negócio
2.3. Noção de oportunidade relacionada com o serviço a clientes
3. Recolha de inform ação sobre ideias e oportunidades de negócio/m ercado
3.1. Form as de recolha de inform ação
3.1.1. Direta – junto de clientes, da concorrência, de eventuais parceiros ou prom otores
3.1.2. Indireta – através de associações ou serviços especializados - públicos ou privados, com recurso a
estudos de m ercado/viabilidade e inform ação disponível on-line ou noutros suportes
3.2. Tipo de inform ação a recolher
3.2.1. O negócio, o m ercado (nacional, europeu e internacional) e a concorrência
3.2.2. O s produtos ou serviços
3.2.3. O local, as instalações e os equipam entos
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3.2.4. A logística – transporte, arm azenam ento e gestão de stock s
3.2.5. O s m eios de prom oção e os clientes
3.2.6. O financiam ento, os custos, as vendas, os lucros e os im postos
4. Análise de ex periências de criação de negócios
4.1. Contacto com diferentes ex periências de em preendedorism o
4.1.1. Por setor de atividade/m ercado
4.1.2. Por negócio
4.2. Modelos de negócio
4.2.1. Benchm ark ing
4.2.2. Criação/diferenciação de produto/serviço, conceito, m arca e segm entação de clientes
4.2.3. Parceria de outsourcing
4.2.4. Franchising
4.2.5. Estruturação de raiz
4.2.6. O utras m odalidades
5. Definição do negócio e do target
5.1. Definição sum ária do negócio
5.2. Descrição sum ária das atividades
5.3. Target a atingir
6. Financiam ento, apoios e incentivos à criação de negócios
6.1. Meios e recursos de apoio à criação de negócios
6.2. Serviços e apoios públicos – program as e m edidas
6.3. Banca, apoios privados e capitais próprios
6.4. Parcerias
7. Desenvolvim ento e validação da ideia de negócio
7.1. Análise do negócio a criar e sua validação prévia
7.2. Análise crítica do m ercado
7.2.1. Estudos de m ercado
7.2.2. Segm entação de m ercado
7.3. Análise crítica do negócio e/ou produto
7.3.1. Vantagens e desvantagens
7.3.2. Mercado e concorrência
7.3.3. Potencial de desenvolvim ento
7.3.4. Instalação de arranque
7.4. Econom ia de m ercado e econom ia social – em preendedorism o com ercial e em preendedorism o social
8. Tipos de negócio
8.1. Natureza e constituição jurídica do negócio
8.1.1. Atividade liberal
8.1.2. Em presário em nom e individual
8.1.3. Sociedade por quotas
9. Contacto com entidades e recolha de inform ação no terreno
9.1. Contactos com diferentes tipologias de entidades (m unicípios, entidades financiadoras, assessorias
técnicas, parceiros, …)
9.2. Docum entos a recolher (faturas pró-form a; plantas de localização e de instalações, catálogos técnicos,
m aterial de prom oção de em presas ou de negócios, etc…)
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7854

Plano de negócio – criação de micronegócios

25 horas

1. Identificar os principais m étodos e técnicas de gestão do tem po e do trabalho.
2. Identificar fatores de êx ito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Objetivos

3. Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
4. Elaborar um orçam ento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade
económ ica/financeira.
5. Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
1. Planeam ento e organização do trabalho
1.1. O rganização pessoal do trabalho e gestão do tem po
1.2. Atitude, trabalho e orientação para os resultados
2. Conceito de plano de ação e de negócio
2.1. Principais fatores de êx ito e de risco nos negócios
2.2. Análise de ex periências de negócio
2.2.1. Negócios de sucesso
2.2.2. Insucesso nos negócios
2.3. Análise SW O T do negócio
2.3.1. Pontos fortes e fracos
2.3.2. O portunidades e am eaças ou riscos
2.4. Segm entação do m ercado
2.4.1. Abordagem e estudo do m ercado
2.4.2. Mercado concorrencial
2.4.3. Estratégias de penetração no m ercado
2.4.4. Perspetivas futuras de m ercado
3. Plano de ação
3.1. Elaboração do plano individual de ação
3.1.1. Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio
3.1.2. Processo de angariação de clientes e negociação contratual
4. Estratégia em presarial
4.1. Análise, form ulação e posicionam ento estratégico
4.2. Form ulação estratégica
4.3. Planeam ento, im plem entação e controlo de estratégias
4.4. Negócios de base tecnológica | Start-up
4.5. Políticas de gestão de parcerias | Alianças e joint-ventures
4.6. Estratégias de internacionalização
4.7. Q ualidade e inovação na em presa
5. Plano de negócio
5.1. Principais características de um plano de negócio
5.1.1. O bjetivos
5.1.2. Mercado, interno e ex terno, e política com ercial
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5.1.3. Modelo de negócio e/ou constituição legal da em presa
5.1.4. Etapas e atividades
5.1.5. Recursos hum anos
5.1.6. Recursos financeiros (entidades financiadoras, linhas de crédito e capitais próprios)
5.2. Form as de análise do próprio negócio de m édio e longo prazo
5.2.1. Elaboração do plano de ação
5.2.2. Elaboração do plano de m ark eting
5.2.3. Desvios ao plano
5.3. Avaliação do potencial de rendim ento do negócio
5.4. Elaboração do plano de aquisições e orçam ento
5.5. Definição da necessidade de em préstim o financeiro
5.6. Acom panham ento do plano de negócio
6. Negociação com os financiadores

7855

Plano de negócio – criação de pequenos e médios
negócios

50 horas

1. Identificar os principais m étodos e técnicas de gestão do tem po e do trabalho.
2. Identificar fatores de êx ito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
3. Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
4. Elaborar um orçam ento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade
económ ica/financeira.
Objetivos

5. Reconhecer a estratégia geral e com ercial de um a em presa.
6. Reconhecer a estratégia de I&D de um a em presa.
7. Reconhecer os tipos de financiam ento e os produtos financeiros.
8. Elaborar um plano de m ark eting, de acordo com a estratégia definida.
9. Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
1. Planeam ento e organização do trabalho
1.1. O rganização pessoal do trabalho e gestão do tem po
1.2. Atitude, trabalho e orientação para os resultados
2. Conceito de plano de ação e de negócio
2.1. Principais fatores de êx ito e de risco nos negócios
2.2. Análise de ex periências de negócio
2.2.1. Negócios de sucesso
2.2.2. Insucesso nos negócios
2.3. Análise SW O T do negócio
2.3.1. Pontos fortes e fracos
2.3.2. O portunidades e am eaças ou riscos
2.4. Segm entação do m ercado
2.4.1. Abordagem e estudo do m ercado
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2.4.2. Mercado concorrencial
2.4.3. Estratégias de penetração no m ercado
2.4.4. Perspetivas futuras de m ercado
3. Plano de ação
3.1. Elaboração do plano individual de ação
3.1.1. Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio
3.1.2. Processo de angariação de clientes e negociação contratual
4. Estratégia em presarial
4.1. Análise, form ulação e posicionam ento estratégico
4.2. Form ulação estratégica
4.3. Planeam ento, im plem entação e controlo de estratégias
4.4. Políticas de gestão de parcerias | Alianças e joint-ventures
4.5. Estratégias de internacionalização
4.6. Q ualidade e inovação na em presa
5. Estratégia com ercial e planeam ento de m ark eting
5.1. Planeam ento estratégico de m ark eting
5.2. Planeam ento operacional de m ark eting (m ark eting m ix )
5.3. Meios tradicionais e m eios de base tecnológica (e-m ark eting)
5.4. Mark eting internacional | Plataform as m ulticulturais de negócio (da organização ao consum idor)
5.5. Contacto com os clientes | Hábitos de consum o
5.6. Elaboração do plano de m ark eting
5.6.1. Projeto de prom oção e publicidade
5.6.2. Ex ecução de m ateriais de prom oção e divulgação
6. Estratégia de I&D
6.1. Incubação de em presas
6.1.1. Estrutura de incubação
6.1.2. Tipologias de serviço
6.2. Negócios de base tecnológica | Start-up
6.3. Patentes internacionais
6.4. Transferência de tecnologia
7. Financiam ento
7.1. Tipos de abordagem ao financiador
7.2. Tipos de financiam ento (capital próprio, capital de risco, crédito, incentivos nacionais e internacionais)
7.3. Produtos financeiros m ais específicos (leasing, renting, factoring, …)
8. Plano de negócio
8.1. Principais características de um plano de negócio
8.1.1. O bjetivos
8.1.2. Mercado, interno e ex terno, e política com ercial
8.1.3. Modelo de negócio e/ou constituição legal da em presa
8.1.4. Etapas e atividades
8.1.5. Recursos hum anos
8.1.6. Recursos financeiros (entidades financiadoras, linhas de crédito e capitais próprios)
8.2. Desenvolvim ento do conceito de negócio
8.3. Proposta de valor
8.4. Processo de tom ada de decisão
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8.5. Reform ulação do produto/serviço
8.6. O rientação estratégica (plano de m édio e longo prazo)
8.6.1. Desenvolvim ento estratégico de com ercialização
8.7. Estratégia de controlo de negócio
8.8. Planeam ento financeiro
8.8.1. Elaboração do plano de aquisições e orçam ento
8.8.2. Definição da necessidade de em préstim o financeiro
8.8.3. Estim ativa dos juros e am ortizações
8.8.4. Avaliação do potencial de rendim ento do negócio
8.9. Acom panham ento da consecução do plano de negócio

8598

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de
emprego

25 horas

1. Definir os conceitos de com petência, transferibilidade e contex tos de aprendizagem .
2. Identificar com petências adquiridas ao longo da vida.
3. Ex plicar a im portância da adoção de um a atitude em preendedora com o estratégia de
em pregabilidade.
4. Identificar as com petências transversais valorizadas pelos em pregadores.
Objetivos

5. Reconhecer a im portância das principais com petências de desenvolvim ento pessoal na
procura e m anutenção do em prego.
6. Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no m ercado e respetivos
apoios, em particular as Medidas Ativas de Em prego.
7. Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
8. Identificar e selecionar anúncios de em prego.
9. Reconhecer a im portância das candidaturas espontâneas.
10. Identificar e adequar os com portam entos e atitudes num a entrevista de em prego.

Conteúdos
1. Conceitos de com petência, transferibilidade e contex tos de aprendizagem (form al e inform al) – aplicação
destes conceitos na com preensão da sua história de vida, identificação e valorização das com petências
adquiridas
2. Atitude em preendedora/proactiva
3. Com petências valorizadas pelos em pregadores - transferíveis entre os diferentes contex tos laborais
3.1. Com petências relacionais
3.2. Com petências criativas
3.3. Com petências de gestão do tem po
3.4. Com petências de gestão da inform ação
3.5. Com petências de tom ada de decisão
3.6. Com petências de aprendizagem (aprendizagem ao longo da vida)
4. Modalidades de trabalho
5. Mercado de trabalho visível e encoberto
6. Pesquisa de inform ação para procura de em prego
7. Medidas ativas de em prego e form ação
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8. Mobilidade geográfica (m ercado de trabalho nacional, com unitário e ex tracom unitário)
9. Rede de contactos (sociais ou relacionais)
10. Curriculum vitae
11. Anúncios de em prego
12. Candidatura espontânea
13. Entrevista de em prego

8599

Comunicação assertiva e técnicas de procura de
emprego

25 horas

1. Ex plicar o conceito de assertividade.
2. Identificar e desenvolver tipos de com portam ento assertivo.
3. Aplicar técnicas de assertividade em contex to socioprofissional.
4. Reconhecer as form as de conflito na relação interpessoal.
5. Definir o conceito de inteligência em ocional.
Objetivos

6. Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no m ercado e respetivos
apoios, em particular as Medidas Ativas de Em prego.
7. Aplicar as principais estratégias de procura de em prego.
8. Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
9. Identificar e selecionar anúncios de em prego.
10. Reconhecer a im portância das candidaturas espontâneas.
11. Identificar e adequar os com portam entos e atitudes num a entrevista de em prego.

Conteúdos
1. Com unicação assertiva
2. Assertividade no relacionam ento interpessoal
3. Assertividade no contex to socioprofissional
4. Técnicas de assertividade em contex to profissional
5. O rigens e fontes de conflito na em presa
6. Im pacto da com unicação no relacionam ento hum ano
7. Com portam entos que facilitam e dificultam a com unicação e o entendim ento
8. Atitude tranquila num a situação de conflito
9. Inteligência em ocional e gestão de com portam entos
10. Modalidades de trabalho
11. Mercado de trabalho visível e encoberto
12. Pesquisa de inform ação para procura de em prego
13. Medidas ativas de em prego e form ação
14. Mobilidade geográfica (m ercado de trabalho nacional, com unitário e ex tracom unitário)
15. Rede de contactos
16. Curriculum vitae
17. Anúncios de em prego
18. Candidatura espontânea
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19. Entrevista de em prego

8600

Competências empreendedoras e técnicas de
procura de emprego

25 horas

1. Definir o conceito de em preendedorism o.
2. Identificar as vantagens e os riscos de ser em preendedor.
3. Identificar o perfil do em preendedor.
4. Reconhecer a ideia de negócio.
5. Definir as fases de um projeto.
Objetivos

6. Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no m ercado e respetivos
apoios, em particular as Medidas Ativas de Em prego.
7. Aplicar as principais estratégias de procura de em prego.
8. Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
9. Identificar e selecionar anúncios de em prego.
10. Reconhecer a im portância das candidaturas espontâneas.
11. Identificar e adequar os com portam entos e atitudes num a entrevista de em prego.

Conteúdos
1. Conceito de em preendedorism o – m últiplos contex tos e perfis de intervenção
2. Perfil do em preendedor
3. Fatores que inibem o em preendorism o
4. Ideia de negócio e projet
5. Coerência do projeto pessoal / projeto em presarial
6. Fases da definição do projeto
7. Modalidades de trabalho
8. Mercado de trabalho visível e encoberto
9. Pesquisa de inform ação para procura de em prego
10. Medidas ativas de em prego e form ação
11. Mobilidade geográfica (m ercado de trabalho nacional, com unitário e ex tracom unitário)
12. Rede de contactos
13. Curriculum vitae
14. Anúncios de em prego
15. Candidatura espontânea
16. Entrevista de em prego

9820

Planeamento e gestão do orçamento familiar

25 horas
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1. Elaborar um orçam ento fam iliar, identificando rendim entos e despesas e apurando o
respetivo saldo.

Objetivos

2. Avaliar os riscos e a incerteza no plano financeiro ou identificar fatores de incerteza no
rendim ento e na despesa.
3. Distinguir entre objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo.
4. Utilizar a conta de depósito à ordem e os m eios de pagam ento.
5. Distinguir entre despesas fix as e variáveis e entre despesas necessárias e supérfluas.

Conteúdos
1. O rçam ento fam iliar
1.1. Fontes de rendim ento: salário, pensão, subsídios, juros e dividendos, rendas
1.1.1. Deduções ao rendim ento: im postos e contribuições para a segurança social
1.1.2. Distinção entre rendim ento bruto e rendim ento líquido
1.2. Tipos de despesas
1.2.1. Despesas fix as (e.g. renda de casa, escola dos filhos, pagam ento de em préstim os)
1.2.2. Despesas variáveis prioritárias (e.g.: alim entação)
1.2.3. Despesas variáveis não prioritárias
1.3. A noção de saldo com o relação entre os rendim entos e as despesas
2. Planeam ento do orçam ento
2.1. Distinção entre objetivos de curto e de longo prazo
2.2. Cálculo das necessidades de poupança para a satisfação de objetivos no longo prazo
2.3. A poupança
3. Fatores de incerteza
3.1. No rendim ento (e.g. desem prego, divórcio, redução salarial, prom oção)
3.2. Nas despesas (e.g. doença, acidente)
4. Precaução
4.1. Constituição de um 'fundo de em ergência' para fazer face a im previstos
4.2. Im portância dos seguros (e.g. acidentes, saúde)
5. Conta de depósitos à ordem
5.1. Abertura da conta à ordem : elem entos de identificação
5.2. Tipo de conta: individual, solidária e conjunta
5.3. Movim entação e saldo da conta: saldo disponível, saldo contabilístico e saldo autorizado
5.4. Form as de controlar os m ovim entos e o saldo da conta à ordem
5.5. Custos de m anutenção da conta de depósitos à ordem
5.6. Descobertos autorizados em conta à ordem : vantagens e custos
6. Meios de pagam ento
6.1. Notas e m oedas
6.2. Cheques: tipos de cheques (e.g. cruzados, não à ordem ), endosso
6.3. Débitos diretos: dom iciliação de pagam entos, cancelam ento
6.4. Transferências interbancárias
6.5. Cartões de débito
6.6. Cartões de crédito
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9821

Produtos financeiros básicos

50 horas

1. Distinguir entre depósitos à ordem e depósitos a prazo.
2. Caraterizar a diferença entre cartões de débito e de crédito.
Objetivos

3. Caraterizar os principais tipos de em préstim os com ercializados pelas instituições de
crédito para clientes particulares.
4. Caracterizar os principais tipos de seguros.
5. Identificar os direitos e deveres do consum idor financeiro.
6. Caracterizar diversos tipos de fraude.

Conteúdos
1. Depósitos à ordem vs. depósito a prazo
1.1. Rem uneração e liquidez
1.2. Características dos depósitos a prazo: rem uneração (conceitos de TANB, TANL, TANB m édia), reforços e
m obilização
1.3. O fundo de garantia de depósito
2. Cartões bancários: cartões de débito, cartões de crédito, cartões de débito diferido, cartões m istos
3. Tipos de crédito bancário: crédito à habitação, crédito pessoal, crédito autom óvel (clássico vs leasing), cartões
de crédito, descobertos bancários
3.1. Principais características: regim e de prestações, regim e de tax a, crédito revolving
3.2. Conceitos: m ontante do crédito, prestação, tax a de juro (TAN), TAE e TAEG
3.3. Custos do crédito: juros, com issões, despesas, seguros e im postos
4. Tipos de seguros: autom óvel (responsabilidade civil vs. danos próprios), acidentes de trabalho, incêndio, vida,
saúde
4.1. Principais características: seguros obrigatórios vs seguros facultativos, coberturas, prém io, declaração do
risco, participação do sinistro, regularização do sinistro (seguro autom óvel), cessação do contrato
4.2. Conceitos: apólice, prém io, capital seguro, m ultirriscos, tom ador do seguro vs segurado, franquia, período
de carência, princípio indem nizatório, resgate, estorno; e no âm bito do seguro autom óvel: carta verde,
declaração am igável, certificado de tarifação, indem nização direta ao segurado
5. Tipos de produtos de investim ento: ações, obrigações, fundos de investim ento e fundos de pensões
5.1. Receção e ex ecução de ordens
5.2. Registo e depósito de Valores Mobiliários
5.3. Consultoria para investim ento
6. Contratação de serviços financeiros à distância: internet, telefone
7. Direitos e deveres do consum idor financeiro
7.1. Entidades reguladoras das instituições financeiras
7.2. Legislação de proteção dos consum idores de produtos e serviços financeiros
7.3. Direito a reclam ar e form as de o fazer
7.4. Direito à inform ação pré-contratual, contratual e durante a vigência do contrato (e.g. Preçários, Fichas de
Inform ação Norm alizadas, m inutas de contratos, cópias do contrato e ex tratos)
7.5. Dever de prestação de inform ação verdadeira e com pleta
8. A aquisição de produtos financeiros com o um contrato entre a instituição financeira e o consum idor
9. Precaução contra a fraude
9.1. Instituições autorizadas a ex ercer a atividade
9.2. Fraudes m ais com uns com produtos financeiros (e.g. phishing, notas falsas,
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9.3. utilização indevida de cheques e cartões) e sinais a que deve estar atento
9.4. Proteção de dados pessoais e códigos
9.5. Entidades a que deve recorrer em caso de fraude ou de suspeita de fraude

9822

Poupança – conceitos básicos

25 horas

1. Reconhecer a im portância da poupança relacionando-a com os objetivos da vida.
2. Utilizar um conjunto de noções básicas de m atem ática financeira que apoiam a
tom ada de decisões financeiras.
Objetivos

3. Relacionar rem uneração e risco utilizando essa relação com o ferram enta de aux ílio
nas decisões de aplicações de poupança.
4. Identificar as características de alguns produtos financeiros onde a poupança pode ser
aplicada.
5. Identificar elem entos de com paração dos produtos financeiros.

Conteúdos
1. Poupança
1.1. A im portância da poupança no ciclo de vida: m aio para acom odar oscilações de rendim ento e de
despesas, para fazer face a im previstos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acum ular
patrim ónio
1.2. Com portam entos básicos de poupança (e.g. fazer um orçam ento, racionar despesas não prioritárias,
envolver a fam ília, avaliar e aproveitar descontos, etc.)
2. Noções básicas sobre juros
2.1. Regim e de juros sim ples e de juros com postos
2.2. Tax a de juro nom inal vs. tax a de juro real
2.3. Tax a de juro nom inal vs. tax a de juro efetiva
3. Relação entre rem uneração e o risco
3.1. A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
4. Características de alguns produtos financeiros
4.1. Depósitos a prazo (e.g. tipo de rem uneração, tax a de juro, prazo, m obilização antecipada)
4.2. Certificados de aforro (e.g. rem uneração, m obilização)
4.3. O brigações do tesouro (e.g. tax a de cupão, m aturidade, valor de reem bolso, valor nom inal)
4.4. O brigações de em presas (e.g. tax a de cupão, m aturidade, valor de reem bolso, valor nom inal)
4.5. Ações
4.5.1. O valor de um a ação e o valor de um a em presa
4.5.2. Custos associados ao investim ento em ações (com issões de guarda de títulos, de depósito ou de
custódia, tax as de bolsa)
4.5.3. Aspetos a ter em conta no investim ento em ações
5. Fundos de Investim ento: conceito e noções básicas
6. Seguros de vida (âm bito da garantia, custo real, redução e resgate, rendim ento m ínim o garantido, participação
nos resultados, noções de regim e fiscal)
7. Fundos de pensões
7.1. Fundos de pensões vs. - Planos de pensões
7.2. Espécies m ais relevantes: fundos de pensões PPR/E
8. O utros ativos: m oeda, ouro, etc.
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9823

Crédito e endividamento

50 horas

1. Definir o conceito de dívida e de tax a de esforço.
2. Avaliar os custos do crédito.
Objetivos
3. Com parar propostas alternativas de crédito.
4. Caracterizar os direitos e deveres associados ao recurso ao crédito.

Conteúdos
1. Recurso ao crédito: vantagens e desvantagens do endividam ento
2. Necessidades financeiras e finalidade do crédito (e.g. casa, carro, saúde, educação)
3. Encargos com os em préstim os: juros, com issões, despesas, seguros e im postos
3.1. Conceito de tax a de juro anual nom inal (TAN), TAE e TAEG
3.2. Principais tipos de com issões: iniciais, m ensais, am ortização antecipada, incum prim ento
3.3. Seguros de vida e de proteção do crédito
4. Reem bolso do em préstim o
4.1. O prazo do em préstim o: fix o, revolving, curto prazo, longo prazo
4.2. Modalidades de reem bolso e conceito de prestação m ensal
4.3. Carência e diferim ento de capital
5. Em préstim os em regim e de tax a fix a e em regim e de tax a variável
5.1. Vantagens e desvantagens e relação entre o regim e e o valor da tax a de juro
5.2. O index ante (tax a de juro de referência) e o spread
5.3. Fatores que influenciam o com portam ento das tax as de juro de referência e a fix ação do spread
6. Elem entos do em préstim o
6.1. Relação entre o valor da prestação, a tax a de juro e o prazo
6.2. Relação entre o m ontante do crédito, o prazo e total de juros a pagar
6.3. Relação entre variação da tax a de juro e a variação da prestação m ensal
7. Crédito à habitação e crédito aos consum idores (crédito pessoal, crédito autom óvel, cartões de crédito, linhas
de crédito e descobertos bancários)
7.1. Principais características
7.2. Inform ação pré-contratual, contratual e durante a vigência do contrato
7.3. Am ortização antecipada dos em préstim os
7.4. Livre revogação no crédito aos consum idores
8. Crédito autom óvel clássico vs. em leasing: regim e de propriedade e seguros obrigatórios
9. Crédito revolving: cartões de crédito, linhas de crédito e descobertos bancários
9.1. Form as de utilização, m odalidades de pagam ento e custos associados
10. Critérios relevantes para a com paração de diferentes propostas de crédito
10.1. Avaliação da solvabilidade: conceito de risco de crédito
10.2. Rendim ento disponível, despesas fix as e tax a de esforço dos com prom issos financeiros
10.3. Valor e tipo de garantias (e.g. hipoteca e penhor, fiança e aval, seguros)
10.4. Mapa de responsabilidades de crédito
11. Tipos de instituições que concedem crédito e interm ediários de crédito (e.g. o crédito no ponto de venda)
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12. O papel do fiador e as responsabilidades assum idas
13. Regim e de responsabilidade no pagam ento de em préstim os conjuntos
14. Consequências do incum prim ento: juros de m ora, histórico de crédito, penhora de bens, ex ecução de
hipotecas e insolvência
15. O sobre-endividam ento: com o evitar e onde procurar ajuda

9824

Funcionamento do sistema financeiro

25 horas

1. Caracterizar o papel dos bancos na interm ediação financeira.
2. Identificar as funções de um banco central.
Objetivos

3. Identificar as funções do m ercado de capitais.
4. Identificar as funções dos seguros.
5. Ex plicar o funcionam ento do sistem a financeiro.

Conteúdos
1. O papel dos bancos na interm ediação financeira (i.e. enquanto recetores de depósitos e financiadores da
econom ia)
2. O papel dos Bancos Centrais
2.1. O papel do Banco Central Europeu e a sua m issão de estabilidade de preços: tax a de juro e tax a de
inflação
2.2. As funções da m oeda
2.3. Tax as de juro de referência (e.g. Euribor, tax a de juro de referência do Banco Central Europeu)
2.4. Moedas estrangeiras e tax a de câm bio
3. As funções do m ercado de capitais
3.1. O m ercado de capitais enquanto alternativa ao financiam ento bancário
3.2. O m ercado de capitais na oferta de produtos de investim ento (ações, obrigações e fundos de
investim ento)
3.3. Tipos de serviços financeiros: receção e ex ecução de ordens; registo e depósito de Valores Mobiliários;
consultoria para investim ento; plataform as de negociação
3.4. Noções de gestão de carteira
4. As funções dos seguros
4.1. Indem nização de perdas
4.2. Prevenção de riscos
4.3. Form ação de poupança
4.4. Garantia
5. Tipo de instituições financeiras autorizadas (e.g. bancos, instituições financeiras de crédito, em presas de
seguros, m ediadores de seguros, sociedades gestoras de fundos de pensões, sociedades gestoras de fundos
de investim ento, sociedades financeiras de corretagem e sociedades corretoras)
6. O papel do sistem a financeiro no progresso tecnológico e no financiam ento do investim ento

9825

Poupança e suas aplicações

50 horas

58 / 63
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Gestão do Ambiente - Nível 4 | 03/10/2021

1. Reconhecer a im portância de planear a poupança
2. Distinguir critérios de avaliação de produtos financeiros.
Objetivos
3. Com parar produtos financeiros em função de objetivos.
4. Selecionar aplicações de poupança em função de objetivos.

Conteúdos
1. Poupança
1.1. A im portância da poupança no ciclo de vida: m eio para acom odar oscilações de rendim ento e de
despesas, para fazer face a im previstos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acum ular
patrim ónio
1.2. Com portam entos básicos de poupança (e.g. fazer um orçam ento, racionar despesas não prioritárias,
envolver a fam ília, avaliar e aproveitar descontos, etc.)
2. Noções básicas de m atem ática financeira
2.1. Regim e de juros sim ples e de juros com postos
2.2. Tax a de juro nom inal vs. tax a de juro real
2.3. Tax as de juro nom inais, efetivas e equivalentes
2.4. Rendas financeiras
3. Relação entre rem uneração e o risco
3.1. A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
3.2. As tipologias de risco e a sua gestão
4. Características de alguns produtos financeiros
4.1. Depósitos a prazo (e.g. tipo de rem uneração, tax a de juro, prazo, m obilização antecipada)
4.2. Certificados de aforro (e.g. rem uneração, m obilização)
4.3. O brigações do tesouro (e.g. tax a de cupão, m aturidade, valor de reem bolso, valor nom inal)
4.4. O brigações de em presas (e.g. tax a de cupão, m aturidade, valor de reem bolso, valor nom inal)
4.5. Ações
4.5.1. O valor de um a ação e o valor de um a em presa
4.5.2. Custos associados ao investim ento em ações (com issões de guarda de títulos, de depósito ou de
custódia, tax as de bolsa)
4.5.3. Aspetos a ter em conta no investim ento em ações
4.5.4. Fundos de Investim ento
4.5.5. Fundos harm onizados vs. fundos não harm onizados; fundos fechados vs fundos abertos
4.5.6. Tipologias dos fundos de investim ento: fundos especiais de investim ento; fundos poupança
reform a; fundos de fundos; fundos de obrigações; fundos poupança ações; fundos de tesouraria;
fundos do m ercado m onetário; fundos m istos; fundos flex íveis
4.5.7. O utros organism os de investim ento coletivo: fundos de investim ento im obiliário; fundos de
titularização de créditos; fundos de capital de risco
4.5.8. Encargos na subscrição de fundos de investim ento (com issões de subscrição, com issões de resgate,
com issões de gestão)
4.6. Seguros de vida (âm bito da garantia, custo real, redução e resgate, rendim ento m ínim o garantido,
participação nos resultados, noções de regim e fiscal)
4.7. Fundos de pensões
4.7.1. Fundos de pensões vs. Planos de pensões
4.7.2. Classificações dos fundos de pensões/planos de pensões: fechados vs. abertos; adesões coletivas
(contributivas vs. não contributivas) vs. adesões individuais; de contribuição definida vs de benefício
definido
4.7.3. Espécies m ais relevantes: fundos de pensões PPR/E.
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4.7.4. Benefícios: pensão vs. capital, diferim ento, transferibilidade, previsão de direitos adquiridos
4.7.5. O utros ativos: m oeda, ouro, etc.
4.7.6. Produtos financeiros
4.7.7. Poupar de acordo com objetivos
4.7.8. Liquidez, rendibilidade e risco
4.7.9. Rem uneração bruta vs. rem uneração líquida
4.7.10. Medidas de avaliação de perform ance
4.7.11. O papel do research

10746

Segurança e Saúde no Trabalho – situações
epidémicas/pandémicas

25 horas

1. Identificar o papel e funções do responsável na em presa/organização pelo apoio aos
Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho na gestão de riscos profissionais em
situações de epidem ias/pandem ias no local de trabalho.
2. Reconhecer a im portância das diretrizes internacionais, nacionais e regionais no
quadro da prevenção e m itigação de epidem ias/pandem ias no local de trabalho e a
necessidade do seu cum prim ento legal.
Objetivos

3. Apoiar os Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho na im plem entação do Plano de
Contingência da organização/em presa, em articulação com as entidades e estruturas
envolvidas e de acordo com o respetivo protocolo interno, assegurando a sua
atualização e im plem entação.
4. Apoiar na gestão das m edidas de prevenção e proteção dos trabalhadores, clientes
e/ou fornecedores, garantindo o seu cum prim ento em todas as fases de
im plem entação do Plano de Contingência, designadam ente na reabertura das
atividades económ icas.

Conteúdos
1. Papel do responsável pelo apoio aos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho na gestão de riscos
profissionais em cenários de ex ceção
1.1. Deveres e direitos dos em pregadores e trabalhadores na prevenção da epidem ia/pandem ia
1.2. Funções e com petências – planeam ento, organização, ex ecução, avaliação
1.3. Cooperação interna e ex terna – diferentes atores e equipas
1.4. Medidas de intervenção e prevenção para trabalhadores e clientes e/ou fornecedores – Plano de
Contingência da em presa/organização (procedim entos de prevenção, controlo e vigilância em articulação
com os Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho da em presa, trabalhadores e respetivas estruturas
representativas, quando aplicável)
1.5. Com unicação e Inform ação (diversos canais) – participação dos trabalhadores e seus representantes
1.6. Auditorias periódicas às atividades económ icas, incluindo a com ponente com portam ental (m anutenção do
com portam ento seguro dos trabalhadores)
1.7. Recolha de dados, reporte e m elhoria contínua
2. Plano de Contingência
2.1. Legislação e diretrizes internacionais, nacionais e regionais
2.2. Articulação com diferentes estruturas – do sistem a de saúde, do trabalho e da econom ia e Autoridades
Com petentes
2.3. Com unicação interna, diálogo social e participação na tom ada de decisões
2.4. Responsabilidade e aprovação do Plano
2.5. Disponibilização, divulgação e atualização do Plano (diversos canais)
2.6. Política, planeam ento e organização
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2.7. Procedim entos a adotar para casos suspeitos e confirm ados de doença infeciosa (isolam ento, contacto
com assistência m édica, lim peza e desinfeção, descontam inação e arm azenam ento de resíduos, vigilância
de saúde de pessoas que estiveram em estreito contacto com trabalhadores/as infetados/as)
2.8. Avaliação de riscos
2.9. Controlo de riscos – m edidas de prevenção e proteção
2.9.1. Higiene, ventilação e lim peza do local de trabalho
2.9.2. Higiene das m ãos e etiqueta respiratória no local de trabalho ou outra, em função da tipologia da
doença e via(s) de transm issão
2.9.3. Viagens de caráter profissional, utilização de veículos da em presa, deslocações de/e para o trabalho
2.9.4. Realização de reuniões de trabalho, visitas e outros eventos
2.9.5. Deteção de tem peratura corporal e auto m onitorização dos sintom as
2.9.6. Equipam ento de Proteção Individual (EPI) e Coletivo (EPC) – utilização, conservação, higienização e
descarte
2.9.7. Distanciam ento físico entre pessoas, reorganização dos locais e horários de trabalho
2.9.8. Form ação e inform ação
2.9.9. Trabalho presencial e teletrabalho
2.10. Proteção dos trabalhadores m ais vulneráveis e grupos de risco – adequação da vigilância
3. Revisão do Plano de Contingência, adaptação das m edidas e verificação das ações de m elhoria
4. Manual de Reabertura das atividades económ icas
4.1. Diretrizes organizacionais – m odelo inform ativo, fases de intervenção, form ação e com unicação
4.2. Indicações operacionais – precauções básicas de prevenção e controlo de infeção, condições de proteção
antes do regresso ao trabalho presencial e requisitos de segurança e saúde no local de trabalho
4.3. Gestão de riscos profissionais – fatores de risco psicossocial, riscos biom ecânicos, riscos profissionais
associados à utilização prolongada de EPI, riscos biológicos, quím icos, físicos e ergonóm icos
4.4. Condições de proteção e segurança para os consum idores/clientes
4.5. Q ualidade e segurança na prestação do serviço e/ou entrega do produto – operação segura,
disponibilização de EPI, m aterial de lim peza de uso único, entre outros, descontam inação
4.6. Q ualidade e segurança no m anuseam ento, dispensa e pagam ento de produtos e serviços
4.7. Sensibilização e prom oção da saúde – capacitação e com bate à desinform ação, saúde pública e SST
4.8. Transform ação digital – novas form as de trabalho e de consum o

10759

Teletrabalho

25 horas

1. Reconhecer o enquadram ento legal, as m odalidades de teletrabalho e o seu im pacto
para a organização e trabalhadores/as.
2. Identificar o perfil e papel do/a teletrabalhador/a no contex to dos novos desafios
laborais e ocupacionais e das políticas organizacionais.
3. Identificar e selecionar ferram entas e plataform as tecnológicas de apoio ao trabalho
rem oto.
Objetivos

4. Adaptar o am biente de trabalho rem oto ao regim e de trabalho à distância e
im plem entar estratégias de com unicação, produtividade, m otivação e de confiança em
am biente colaborativo.
5. Aplicar as norm as de segurança, confidencialidade e proteção de dados
organizacionais nos processos de com unicação e inform ação em regim e de
teletrabalho.
6. Planear e organizar o dia de trabalho em regim e de teletrabalho, assegurando a
conciliação da vida profissional com a vida pessoal e fam iliar.
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Conteúdos
1. Teletrabalho
1.1. Conceito e caracterização em contex to tradicional e em cenários de ex ceção
1.2. Enquadram ento legal, regim e, m odalidades e negociação
1.3. Deveres e direitos dos/as em pregadores/as e teletrabalhadores
1.4. Vantagens e desafios para os/as teletrabalhadores e para a sociedade
2. Com petências do/a teletrabalhador/a
2.1. Com petências com portam entais e atitudinais – capacidade de adaptação à m udança e ao novo am biente
de trabalho, autom otivação, autodisciplina, capacidade de inter-relacionam ento e socialização a distância,
valorização do com prom isso e adesão ao regim e de teletrabalho
2.2. Com petências técnicas – utilização de tecnologias e ferram entas digitais, gestão do tem po, gestão por
objetivos, ferram entas colaborativas, capacitação e literacia digital
3. Pessoas, produtividade e bem -estar em contex to de teletrabalho
3.1. Gestão da confiança
3.1.1. Prom oção dos valores organizacionais e valorização de um a m issão coletiva
3.1.2. Acom panham ento perm anente e reforço de canais de com unicação (abertos e transparentes)
3.1.3. Partilha de planos organizacionais de ajustam ento e distribuição do trabalho e dissem inação de
boas práticas
3.1.4. Identificação de sinais de alerta e gestão dos riscos psicossociais
3.2. Gestão da distância
3.2.1. Sensibilização, capacitação e prom oção da segurança e saúde no trabalho
3.2.2. Reorganização dos locais e horários de trabalho
3.2.3. Equipam entos, ferram entas, program as e aplicações inform áticas e am bientes virtuais (trabalho
colaborativo)
3.2.4. Motivação e feedback
3.2.5. Cum prim ento dos tem pos de trabalho (disponibilidade contratualizada)
3.2.6. Reconhecim ento das ex igências e dificuldades associadas ao trabalho rem oto
3.2.7. Gestão da eventual sobreposição do trabalho à vida pessoal
3.2.8. Controlo e proteção de dados pessoais
3.2.9. Confidencialidade e segurança da inform ação e da com unicação
3.2.10. Assistência técnica rem ota
3.3. Gestão da inform ação, reuniões e eventos (à distância e/ou presenciais)
3.4. Form ação e desenvolvim ento de novas com petências
3.5. Transform ação digital – novas form as de trabalho
4. Desem penho profissional em regim e de teletrabalho
4.1. O rganização do trabalho
4.2. Am biente de trabalho – ilum inação, tem peratura, ruído
4.3. Espaço de e para o teletrabalho
4.4. Mobiliário e equipam entos inform áticos – condições ergonóm icas adaptadas ao novo contex to de trabalho
4.5. Pausas program adas
4.6. Riscos profissionais e psicossociais
4.6.1. Salubridade laboral, ocupacional, individual, psíquica e social
4.6.2. Avaliação e controlo de riscos
4.6.3. Acidentes de trabalho
4.7. Gestão do isolam ento
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