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agosto de 2019 com entrada em vigor a 15 de agosto de 2019.
Publicação e
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3ª Actualização publicada no Boletim e Trabalho do Em prego (BTE) nº 8 de 29 de
fevereiro de 2020 com entrada em vigor a 29 de fevereiro de 2020.
4ª Actualização publicada no Boletim e Trabalho do Em prego (BTE) nº 19 de 22 de
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Observações

A obtenção da qualificação de Técnico/a de Segurança no Trabalho a partir de
um a form ação desenvolvida com base neste referencial possibilita o acesso ao
título profissional com o Técnico de Segurança no Trabalho, junto da entidade
reguladora (Autoridade para as Condições do Trabalho), em conform idade com a
legislação enquadradora (Lei nº 42/2012 de 28 de agosto que aprova os regim es
de acesso e de ex ercício da profissão). As entidades form adoras do Sistem a
Nacional de Q ualificações que pretendam m inistrar a form ação de Técnico/a de
Segurança no Trabalho, utilizando este referencial, devem cum prir com os
requisitos específicos de certificação de entidades form adoras, constantes na
Portaria n.º 851/2010, de 6 de setem bro, com a redação dada pela Portaria n.º
208/2013, de 26 de junho, e com os requisitos específicos de certificação
definidos pela ACT, ao abrigo do artigo 9º e seguintes da Lei n.º 42/2012, de 28
de agosto.
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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
Física e Q uím ica

Código

DACP0028C30

Disciplina

Horas

Física e Química

Aprendizagens
Essenciais

Programa

Aprendizagens
Essenciais

Programa

Aprendizagens
Essenciais

Programa

200
Matem ática

Código

Disciplina

Horas

DACP0032C30

Matemática

300

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

Probabilidades e estatística aplicadas à
prevenção de riscos profissionais

50

4,50

2

Aplicações informáticas na ótica do
utilizador

25

2,25

3770

3

Desenho técnico - interpretação de
plantas

25

2,25

3771

4

Normativos legais aplicados à segurança
e saúde no trabalho

50

4,50

10328

5

Gestão da prevenção de riscos
profissionais – planeamento e
organização

50

4,50

10329

6

Gestão da prevenção de riscos
profissionais – técnicas de controlo

25

2,25

10330

7

Ergonomia e condições de segurança e
saúde no posto de trabalho

50

4,50

10331

8

Agentes químicos e biológicos –
avaliação e controlo de riscos

50

4,50

10332

9

Agentes físicos – avaliação e controlo de
riscos

50

4,50

10333

10

Fundamentos de segurança no trabalho

50

4,50

10334

11

Segurança no trabalho – avaliação e
controlo de riscos específicos

50

4,50

3785

12

Metodologias de avaliação de riscos
profissionais

25

2,25

3786

13

Controlo de riscos profissionais

50

4,50

10335

14

Gestão da segurança contra incêndios
em edifícios

50

4,50

10336

15

Gestão da emergência no local de
trabalho

25

2,25

3789

16

Projeto de segurança e saúde do
trabalho - definição

50

4,50

10337

17

Projeto de segurança e saúde no
trabalho – planeamento e
implementação

50

4,50

5372

18

Organização do trabalho - gestão das
organizações

25

2,25

10338

19

Gestão de riscos psicossociais

25

2,25

Código 1

Nº

UFCD obrigatórias

10327

1

7847
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Formação Tecnológica

Horas

Pontos de
crédito

Informação e comunicação na prevenção
de riscos profissionais

25

2,25

21

Noções de pedagogia

25

2,25

5163

22

Auditorias a sistemas de gestão - ISO
19011

25

2,25

5171

23

Sistema de gestão da segurança e
saúde do trabalho - ISO 45001

25

2,25

9906

24

Socorrismo básico

25

2,25

900

81,00

Código 1

Nº

UFCD obrigatórias

5374

20

5375

Total da carga horária e de pontos de crédito:

Para obter a qualificação de Técnico/a de Segurança no Trabalho, para além das UFCD
obrigatórias, terão também de ser realizadas 100 horas das UFCD opcionais

UFCD opcionais

Bolsa

Horas

Pontos de
crédito

Comunicação interpessoal e
institucional

25

2,25

2

Engenharia de formação

25

2,25

0350

3

Comunicação interpessoal comunicação assertiva

50

4,50

0382

4

Gestão do tempo e organização do
trabalho

25

2,25

0403

5

Relacionamento interpessoal

25

2,25

0683

6

Ética e deontologia profissionais

25

2,25

0714

7

Qualidade e aspetos comportamentais

50

4,50

Código

Nº

UFCD

0328

1

0339
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UFCD opcionais

Bolsa

Horas

Pontos de
crédito

Auditorias ao sistema de gestão da
qualidade

50

4,50

9

Segurança no laboratório

25

2,25

2627

10

Ambiente, segurança, higiene e saúde
no trabalho - indústria extrativa

25

2,25

2637

11

Segurança e higiene no sustimento
metálico

25

2,25

2642

12

Segurança e higiene no
sustimento/entivação

25

2,25

3377

13

Práticas de segurança, higiene e saúde
nos serviços de andares em hotelaria

25

2,25

3909

14

Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho - construção civil

50

4,50

4618

15

Segurança marítima

50

4,50

4647

16

Liderança e trabalho em equipa

25

2,25

4659

17

Criatividade e resolução de problemas

25

2,25

5583

18

Higiene, saúde e segurança no
trabalho em Apicultura

25

2,25

5646

19

Prevenção de riscos na atividade
funerária

50

4,50

6040

20

Noções de higiene e segurança no
trabalho - eletricidade e eletrónica

25

2,25

6366

21

Segurança e saúde no trabalho
agrícola

50

4,50

6467

22

Saúde, higiene e segurança no
trabalho a bordo das embarcações

25

2,25

7223

23

Princípios de ergonomia e prevenção
de acidentes e doenças profissionais

25

2,25

7547

24

Segurança no trabalho em contexto
industrial

25

2,25

7776

25

Prevenção de riscos em ETA e ETAR

50

4,50

8211

26

Higiene e segurança no trabalho na
restauração

25

2,25

Código

Nº

UFCD

0729

8

1996
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UFCD opcionais

Bolsa

Horas

Pontos de
crédito

Segurança e saúde no trabalho
florestal

50

4,50

28

Saúde e segurança - cuidados de
beleza

25

2,25

9286

29

Trabalhos verticais no acesso por
cordas

25

2,25

7852

30

Perfil e potencial do empreendedor –
diagnóstico/ desenvolvimento

25

2,25

7853

31

Ideias e oportunidades de negócio

50

4,50

7854

32

Plano de negócio – criação de
micronegócios

25

2,25

7855

33

Plano de negócio – criação de
pequenos e médios negócios

50

4,50

8598

34

Desenvolvimento pessoal e técnicas de
procura de emprego

25

2,25

8599

35

Comunicação assertiva e técnicas de
procura de emprego

25

2,25

8600

36

Competências empreendedoras e
técnicas de procura de emprego

25

2,25

9820

37

Planeamento e gestão do orçamento
familiar

25

2,25

9821

38

Produtos financeiros básicos

50

4,50

9822

39

Poupança – conceitos básicos

25

2,25

9823

40

Crédito e endividamento

50

4,50

9824

41

Funcionamento do sistema financeiro

25

2,25

9825

42

Poupança e suas aplicações

50

4,50

10672

43

Introdução à utilização e proteção dos
dados pessoais

25

2,25

10746

44

Segurança e Saúde no Trabalho –
situações epidémicas/pandémicas

25

2,25

10759

45

Teletrabalho

25

2,25

Código

Nº

UFCD

8354

27

9103
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Total da carga horária e de pontos de crédito da Formação
Tecnológica:

1000

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

90,00

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

10327

Objetivos

Probabilidades e estatística aplicadas à prevenção de
riscos profissionais

50 horas

1. Identificar e aplicar os principais conceitos de probabilidade e estatística e prevenção
de riscos profissionais, designadam ente na avaliação e investigação de acidentes de
trabalho e doenças profissionais e na avaliação de riscos.
2. Definir os processos de recolha e de construção de am ostras representativas em
am biente de trabalho.

Conteúdos
1. Introdução à estatística - conceitos
2. Recolha, análise e classificação de am ostras
3. Medidas estatísticas (tendência central e dispersão)
4. Regressão e Distribuições
5. Tratam ento estatístico de am ostras e representação gráfica
6. Intervalos de confiança
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7. Estatística dos acidentes de trabalho e doenças profissionais (fontes de inform ação, conceitos básicos, Análise
estatística)
8. Conceito de probabilidade
9. Cálculo de probabilidades
10. Utilização de ferram entas inform áticas para a análise de dados

7847
Objetivos

Aplicações informáticas na ótica do utilizador

25 horas

1. Identificar, caracterizar e utilizar, na ótica do utilizador, as principais aplicações
inform áticas, com o m eio privilegiado de com unicação.

Conteúdos
1. Inform ática – conceitos gerais
2. O perações elem entares com o sistem a operativo
3. Processam ento de tex to
3.1. Características e vantagens do processador de tex to
3.2. Criação, gravação e edição de docum entos
3.3. Form atação de docum entos
3.4. Im pressão de docum entos
4. Folha de cálculo
5. Sistem a de gestão de base de dados
6. Aplicação de apresentação de diapositivos
7. Internet
7.1. Características e vantagens da internet
7.2. Pesquisa de inform ação
8. Correio eletrónico
8.1. Características e vantagens do correio eletrónico
8.2. Elaboração, envio, receção e leitura de m ensagens de correio eletrónico
9. Gestão de agenda e calendário
10. Gestão de contactos
11. Gestão de tarefas
12. Utilização da W eb 2.0 – W ik is, blogs, m ash-ups, redes sociais, …

3770

Desenho técnico - interpretação de plantas

25 horas

1. Identificar, interpretar e enunciar as form as de representação, vistas e norm as de
projeções ortogonais utilizadas no desenho técnico.
Objetivos

2. Proceder à representação gráfica de figuras sim ples e identificar e interpretar a
sim bologia convencional utilizada no desenho técnico.
3. Ler e interpretar desenhos técnicos em geral e da construção civil em particular
(plantas).
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Conteúdos
1. Equipam entos, m ateriais e ferram entas para a ex ecução de desenho técnico
2. Desenho geom étrico
3. Projeções ortogonais e perspetivas
4. Representação de vistas, corte e secções
5. Cotagem , norm alização e sim bologia
6. Métodos convencionais de representação de desenho técnico

3771

Objetivos

Normativos legais aplicados à segurança e saúde no
trabalho

50 horas

1. Interpretar e aplicar a legislação, regulam entos e norm as relativos a Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho.

Conteúdos
1. Ética e deontologia da atividade profissional
2. Evolução do quadro norm ativo de segurança e saúde ocupacional
3. Legislação de carácter específico
4. Norm as vinculativas e norm as de recom endação
5. Q uadro norm ativo da prevenção de riscos profissionais relativo à gestão de um sistem a de prevenção na
em presa
6. O rganização e funcionam ento dos serviços de segurança e saúde no trabalho
7. Legislação relativa à elaboração de planos detalhados de prevenção e proteção
8. Legislação de âm bito sectorial
9. Legislação relativa à segurança e saúde de grupos particularm ente vulneráveis
10. Legislação relativa à prevenção de acidentes graves
11. Legislação aplicável ao licenciam ento industrial e à segurança de produtos
12. Reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais

10328

Gestão da prevenção de riscos profissionais –
planeamento e organização

50 horas

1. Reconhecer a im portância da prevenção de riscos profissionais.
Objetivos

2. Identificar as funções de um sistem a de gestão da prevenção de riscos profissionais.
3. Aplicar técnicas de planeam ento e organização num sistem a de gestão da prevenção
de riscos profissionais.

12 / 75
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Segurança no Trabalho - Nível 4 | 30/09/2021

Conteúdos
1. Introdução
1.1. Evolução da prevenção de riscos profissionais no contex to europeu
1.2. Com petências dos organism os da Rede Nacional de Prevenção de Riscos Profissionais
1.3. Conceitos associados à gestão da prevenção de riscos profissionais
1.3.1. Trabalho
1.3.2. Saúde
1.3.3. Perigo
1.3.4. Risco
1.3.5. Acidente e Incidente
1.3.6. Doença profissional e doença relacionada com o trabalho
1.3.7. Condições de trabalho
1.3.8. Prevenção e prevenção integrada
1.3.9. Proteção de riscos profissionais
1.3.10. Avaliação e controlo de riscos
1.4. Ética e deontologia dos profissionais de segurança e saúde no trabalho
1.5. Glossário dos term os equivalentes em francês e inglês
2. Sistem as de gestão
2.1. Principais funções da gestão
2.2. Recursos hum anos
2.3. O rganização do trabalho
2.4. Form ação e inform ação
2.5. Produção
2.6. Aprovisionam ento
2.7. Manutenção
2.8. Q ualidade
2.9. Am biente
2.10. Segurança
3. Planeam ento da prevenção
3.1. Princípios, m étodos e técnicas de planeam ento
4. O rganização da prevenção
4.1. O rganização de recursos (hum anos e m ateriais)
4.2. Modalidades de organização dos serviços
4.2.1. Serviços internos
4.2.2. Em pregador ou trabalhador designado
4.2.3. Serviços com uns
4.2.4. Serviços ex ternos
4.3. Q ualificação da equipa técnica de segurança e saúde no trabalho: m édicos do trabalho, enferm eiros e
técnicos de segurança no trabalho
4.4. Funções dos serviços de prevenção: segurança e saúde no trabalho
4.5. Registos e docum entação
4.6. Form ação, inform ação, consulta e participação dos trabalhadores
4.7. Com issões de segurança e saúde no trabalho
4.8. O papel do representante do trabalhador
4.9. O papel do representante do em pregador
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5. Gestão da prevenção
5.1. O brigações do em pregador
5.1.1. Prevenção de riscos profissionais
5.1.2. Sistem as de inform ação, form ação e com unicação
5.2. Modelos de gestão da prevenção de riscos profissionais
5.2.1. O ciclo de gestão da segurança e saúde no trabalho

10329

Gestão da prevenção de riscos profissionais –
técnicas de controlo

25 horas

1. Identificar as m edidas de prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais.
Objetivos

2. Aplicar técnicas de controlo num sistem a de gestão da prevenção de riscos
profissionais.
3. Aplicar técnicas de auditorias e de inspeções.

Conteúdos
1. Sinistralidade laboral
1.1. Custos diretos e indiretos
1.2. Acidentes de trabalho em Portugal
1.3. Dados estatísticos
1.4. Indicadores de sinistralidade
1.5. Medidas de prevenção
2. Doenças profissionais
2.1. Dados estatísticos
2.2. Medidas de prevenção
3. Análise custo/benefício da prevenção integrada
4. Auditorias ao sistem a de gestão da prevenção
4.1. Âm bito
4.2. Metodologias
4.3. Técnicas de auditorias e de inspeções

10330

Ergonomia e condições de segurança e saúde no
posto de trabalho

50 horas

1. Reconhecer conceitos de ergonom ia, fisiologia e biom ecânica.
Objetivos

2. Identificar e aplicar m etodologias ergonóm icas na avaliação dos riscos profissionais
associados às condições de segurança no trabalho.

Conteúdos
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1. Ergonom ia
1.1. Conceito
1.2. O bjetivos
1.3. Metodologia de estudo
2. Noções de fisiologia
3. Noções de biom ecânica
4. Postos de trabalho
4.1. Dim ensão do posto de trabalho
4.2. Antropom etria
4.3. Postura de trabalho
5. Equipam entos de trabalho
6. Interface hom em -m áquina
7. Fatores am bientais (ruído, vibrações, ilum inação, am biente térm ico, ventilação)
8. Equipam entos dotados de visor
8.1. Conceitos
8.2. Fatores de risco
8.3. Avaliação de riscos
8.4. Medidas de prevenção e de proteção
9. Enquadram ento legal e norm ativo Movim entação m anual de cargas
9.1. Conceitos
9.2. Fatores de risco
9.3. Avaliação de riscos
9.4. Medidas de prevenção e de proteção
9.5. Legislação
10. Efeitos sobre a saúde
10.1. Fadiga física e m ental
10.2. Lesões m úsculo-esqueléticas
11. Metodologias de avaliação de riscos

10331

Agentes químicos e biológicos – avaliação e controlo
de riscos

50 horas

1. Identificar os princípios e dom ínios da Higiene do Trabalho.
Objetivos

2. Aplicar m étodos e técnicas de avaliação e controlo da ex posição aos agentes quím icos
e biológicos.
3. Aplicar procedim entos de verificação dos instrum entos de m edição.

Conteúdos
1. Princípios e dom ínios da Higiene do Trabalho
2. Noções de tox icologia
2.1. Vias de penetração dos agentes tóx icos no organism o
2.2. Concentrações e doses letais
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2.3. Tox icidade aguda e crónica
2.4. Efeito dose-resposta
2.5. Efeitos fisiológicos
3. Agentes quím icos
3.1. Enquadram ento legal e norm ativo
3.2. Conceitos
3.3. Classificação
3.4. Vias de penetração no organism o
3.5. Valores-lim ite e Índices Biológicos de Ex posição
3.6. Utilização segura de agentes quím icos: tox icidade, classificação e rotulagem (Regulam entos REACH e
CRE)
3.7. Efeitos nocivos para a saúde
3.8. Doenças profissionais
3.9. Doenças relacionadas com o trabalho
3.10. Grupos vulneráveis
3.11. Avaliação e controlo de riscos
3.12. Parâm etros e unidades de m edição
3.13. Equipam entos de m edição e seus princípios de funcionam ento
3.14. Métodos de am ostragem para posterior análise laboratorial
3.15. Metodologia e estratégia de am ostragem
3.15.1. Identificação/localização dos pontos de m edição e am ostragem
3.15.2. Duração e m om entos da am ostragem
3.15.3. Núm ero e frequência de am ostras
3.15.4. Tratam ento estatístico de resultados
3.16. Interpretação dos resultados
3.17. Medidas de prevenção e de proteção coletiva e individual
3.18. Arm azenagem
4. Agentes biológicos
4.1. Enquadram ento legal e norm ativo
4.2. Conceitos (tipos de agentes, noções de m icrobiologia e epidem iologia)
4.3. Classificação
4.4. Vias de penetração no organism o
4.5. Valores de referência
4.6. Efeitos nocivos para a saúde
4.7. Doenças profissionais
4.8. Doenças relacionadas com o trabalho
4.9. Grupos vulneráveis
4.10. Avaliação e controlo de riscos
4.11. Parâm etros e unidades de m edição
4.12. Equipam entos de m edição e seus princípios de funcionam ento
4.13. Métodos de am ostragem para posterior análise laboratorial
4.14. Metodologia e estratégia de am ostragem
4.14.1. Identificação/localização dos pontos de m edição
4.14.2. Duração e m om entos da am ostragem
4.14.3. Núm ero e frequência de am ostras
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4.14.4. Tratam ento estatístico de resultados)
4.15. Interpretação dos resultados
4.16. Medidas de prevenção e de proteção coletiva (níveis de confinam ento) e individual
5. Procedim entos de verificação dos instrum entos de m edição
5.1. Verificação
5.2. Ajuste
5.3. Utilização
6. Com unicações/notificações obrigatórias aos organism os reguladores

10332

Agentes físicos – avaliação e controlo de riscos

50 horas

1. Identificar o enquadram ento legal e norm ativo sobre agentes físicos e os seus lim ites
de ex posição, valores de ação e valores de referência.
Objetivos

2. Aplicar m étodos e técnicas de avaliação e controlo da ex posição aos agentes físicos.
3. Aplicar procedim entos de verificação dos instrum entos de m edição.

Conteúdos
1. Agentes físicos
1.1. Ruído, Vibrações, Ilum inação, Am biente térm ico (stresse e conforto térm ico), Radiações (ionizantes e não
ionizantes)
1.2. Enquadram ento legal e norm ativo
1.3. Conceitos
1.4. Valores- lim ite de ex posição, valores de ação e valores de referência
1.5. Efeitos nocivos para a saúde
1.6. Doenças profissionais
1.7. Doenças relacionadas com o trabalho
1.8. Grupos vulneráveis
1.9. Avaliação e controlo de riscos
1.10. Parâm etros e unidades de m edição
1.11. Equipam entos de m edição e seus princípios de funcionam ento
1.12. Metodologia e estratégia de am ostragem
1.12.1. Identificação/localização dos pontos de m edição
1.12.2. Duração e m om entos da am ostragem
1.12.3. Núm ero e frequência de am ostras
1.12.4. Tratam ento estatístico de resultados
1.13. Interpretação dos resultados
1.14. Medidas de prevenção e de proteção coletiva e individual
2. Procedim entos de verificação dos instrum entos de m edição
2.1. Verificação
2.2. Ajuste
2.3. Utilização
3. Com unicações/notificações obrigatórias aos organism os reguladores
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10333

Fundamentos de segurança no trabalho

50 horas

1. Identificar os conceitos fundam entais de segurança do trabalho.
Objetivos

2. Reconhecer as principais causas e consequências dos acidentes de trabalho.
3. Estabelecer m edidas preventivas e corretivas e proceder ao controlo de riscos, de
âm bito geral e específico, associados às condições de segurança do trabalho.

Conteúdos
1. Princípios e dom ínios da Segurança do Trabalho
1.1. Causas (hum anas, m ateriais e organizacionais) e consequências (hum anas e m ateriais dos acidentes de
trabalho)
2. Avaliação e controlo de riscos associados
2.1. Locais de trabalho
2.2. Riscos
2.3. Medidas preventivas e de proteção
2.4. Legislação aplicável
2.5. Máquinas e equipam entos de trabalho
2.5.1. Riscos (incluindo os em ergentes associados a processos de autom atização e robotização nos locais
de trabalho e de utilização de nanotecnologia)
2.5.2. Medidas preventivas e de proteção
2.5.3. Legislação aplicável
3. Arm azenagem - utilização e elim inação de produtos quím icos perigosos
3.1. Riscos
3.2. Medidas preventivas e de proteção
3.3. Legislação aplicável
4. Movim entação m ecânica de cargas
4.1. Riscos
4.2. Medidas preventivas e de proteção
4.3. Legislação aplicável

10334

Segurança no trabalho – avaliação e controlo de
riscos específicos

50 horas

1. Estabelecer m edidas preventivas e corretivas e proceder ao controlo de riscos, de
âm bito específico, associados às condições de segurança do trabalho.
Objetivos
2. Identificar os instrum entos de deteção e de m edição de leitura direta no dom ínio da
segurança e seus princípios de funcionam ento.

Conteúdos
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1. Atividades e operações com riscos especiais
1.1. Soldadura
1.2. Trasfega de líquidos inflam áveis
1.3. Processam ento de produtos quím icos
1.4. Trabalhos em espaços confinados
1.5. Trabalhos hiperbáricos
1.6. Trabalhos em altura
2. Avaliação e controlo de riscos específicos
2.1. Riscos elétricos
2.1.1. Técnicas de avaliação de riscos
2.1.2. Medidas preventivas e de proteção
2.1.3. Legislação aplicável
2.2. Risco de incêndio e ex plosão (atm osferas ex plosivas)
2.2.1. Técnicas de avaliação de riscos
2.2.2. Medidas preventivas e de proteção
2.2.3. Legislação aplicável
2.3. Riscos de em issão e dispersão de produtos tóx icos
2.3.1. Técnicas de avaliação de riscos
2.3.2. Medidas preventivas e de proteção
2.3.3. Legislação e norm alização
3. Instrum entos de deteção e de m edição de leitura direta no dom ínio da segurança
3.1. Ex plosím etros
3.2. Detetores de gases
3.3. O utros

3785

Metodologias de avaliação de riscos profissionais

25 horas

1. Definir os principais conceitos e caraterizar as diferentes abordagens na avaliação e
intervenção.
2. Identificar os perigos associados à atividade profissional.
Objetivos

3. Identificar e selecionar m étodos adequados à avaliação de riscos associados às
condições de segurança e saúde no trabalho.
4. Analisar, valorar e hierarquizar os riscos.
5. Identificar e hierarquizar m edidas de prevenção e proteção.

Conteúdos
1. Processo de avaliação de riscos - conceitos e term inologia
1.1. Metodologias de avaliação dos riscos
1.2. Por sector de atividade
1.3. Por processo
1.4. Por atividade
1.5. Por tarefa
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1.6. Por tipo de risco
1.7. Por com ponente m aterial do trabalho
2. Métodos e técnicas de avaliação de riscos potenciais na fase de conceção
3. Métodos e técnicas de identificação de perigos
3.1. O bservação direta
3.2. Entrevistas
3.3. Consulta dos trabalhadores
3.4. Inform ação técnica especializada
3.5. Listas de m atérias-prim as
3.6. Produtos interm édios
3.7. Subprodutos
3.8. Resíduos e produtos finais
3.9. Rotulagem e fichas de dados de segurança de produtos quím icos
3.9.1. Listas de absentism o
3.9.2. Listas de doenças profissionais e de acidentes de trabalho
3.9.3. Investigação de acidentes e incidentes
4. Técnicas qualitativas e quantitativas de estim ativa de riscos
5. Técnicas de análise indutivas e dedutivas
6. Critérios e valores de referência – na legislação, na norm alização e nos códigos de boas práticas aplicáveis aos
riscos profissionais
6.1. Valores lim ite de ex posição
6.2. Indicadores biológicos de ex posição
6.3. Indicadores estatísticos de sinistralidade e de doenças profissionais
6.4. Índices de ex plosividade
6.5. Pressões m áx im as adm issíveis
6.6. Tensões de segurança

3786

Controlo de riscos profissionais

50 horas

1. Selecionar m edidas de prevenção e proteção em função da avaliação dos riscos e da
legislação vigente.
2. Desenvolver e im plem entar o plano de ação visando elim inar ou m itigar os riscos a
um nível aceitável.
Objetivos

3. Participar na m onitorização e controlo de riscos.
4. Registar evidências relativas à avaliação de riscos.
5. Elaborar relatórios com os resultados da avaliação de riscos.
6. Identificar instrum entos, dom ínios e conteúdos dos registos relativos à prevenção de
riscos profissionais.

Conteúdos
1. Princípios gerais de prevenção
2. Medidas de prevenção e de proteção
2.1. Medidas de engenharia
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2.2. O rganização do trabalho
2.3. Form ação
2.4. Inform ação
2.5. Proteção coletiva e individual
3. Medidas de engenharia
3.1. Modificação de processos e equipam entos
3.2. Processos por via húm ida
3.3. Manutenção
3.4. Ventilação
3.5. Acústica
3.6. Isolam entos
3.7. Barreiras
3.8. Am ortecedores
4. Medidas organizacionais
4.1. Gestão dos tem pos de ex posição aos fatores de risco
4.2. Procedim entos
4.3. Rotação e perm uta de trabalhadores
4.4. Sistem as de coordenação
4.5. Arrum ação e lim peza dos locais de trabalho
5. Medidas de inform ação e de form ação
6. Medidas de proteção coletiva
6.1. Critérios de seleção
6.2. Manutenção e conservação dos equipam entos de proteção coletiva
7. Equipam entos de proteção individual
7.1. Tipos
7.2. Com ponentes
7.3. Ó rgãos a proteger
7.4. Classes de proteção
7.5. Critérios de seleção
8. Equipam entos de proteção individual
8.1. Critérios de utilização, m anutenção e conservação
9. Sinalização de segurança
9.1. Critérios de seleção, instalação e m anutenção
10. Medidas de prevenção e proteção adequadas à fase do projecto
11. Critérios para a program ação da im plem entação de m edidas
11.1. Hierarquização das m edidas
11.2. Recursos disponíveis
11.3. Articulação com os diferentes departam entos da em presa
12. Técnicas de acom panham ento e controlo da ex ecução das m edidas de prevenção
13. Manutenção de equipam entos e sistem as
14. Metodologias e técnicas para avaliação do grau de cum prim ento de procedim entos
15. Critérios de avaliação do custo e beneficio das m edidas de prevenção e de proteção
16. Técnicas de avaliação da eficácia das m edidas
16.1. Reavaliação dos riscos
16.2. Entrevistas
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16.3. Q uestionários

10335

Gestão da segurança contra incêndios em edifícios

50 horas

1. Reconhecer e interpretar noções básicas de segurança contra incêndio em edifícios.
Objetivos
2. Colaborar na elaboração das m edidas de autoproteção contra incêndio em edifícios.

Conteúdos
1. Enquadram ento legislativo e técnico
2. O rganism os responsáveis pela proteção civil
3. Conceitos e definições de segurança contra incêndio em edifícios
4. Caracterização do risco de incêndios em edifícios
4.1. Fenom enologia e processos da com bustão
4.2. Desenvolvim ento e propagação de incêndios em edifícios
4.3. Mecanism os de ex tinção de incêndios em edifícios
5. Noções básicas de interpretação de projetos de incêndio
6. Meios de prim eira intervenção
7. Sinalética, ilum inação de em ergência
8. Deteção e alarm e
9. Condições gerais de evacuação
10. Identificação da categoria de risco
11. Medidas de autoproteção contra incêndio
11.1. Pré-requisitos de qualificação para a sua elaboração
11.2. Procedim entos e planos de prevenção
11.3. Procedim entos e planos de em ergência
11.4. Equipas de segurança
11.5. Registos de segurança
11.6. Form ação
11.7. Sim ulacros
12. Planos de segurança

10336

Gestão da emergência no local de trabalho

25 horas

1. Reconhecer os princípios da gestão da em ergência em contex to de trabalho.
Objetivos
2. Participar na elaboração dos planos de em ergência dos locais de trabalho.

Conteúdos
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1. Gestão da em ergência
1.1. Tipos de em ergências
1.2. Planeam ento da em ergência
1.3. Procedim entos de resposta em situação de em ergência
1.4. Sim ulacros
1.5. Inspeções
2. Plano de em ergência
3. Auditorias ao sistem a de resposta a em ergência

3789

Projeto de segurança e saúde do trabalho definição

50 horas

1. Identificar a área de saúde e segurança do trabalho.
Objetivos
2. Reconhecer os m étodos utilizados na definição de um projeto.

Conteúdos
1. Enquadram ento do projeto – fundam entos relativos à área de intervenção
1.1. Planeam ento e im plem entação do sistem a de gestão de prevenção da em presa
1.2. Avaliação dos riscos profissionais
1.3. Desenvolvim ento e im plem entação de m edidas de prevenção e de protecção
1.4. Concepção de locais, postos e processos de trabalho
1.5. Utilização de recursos ex ternos nas atividades de prevenção e de protecção
1.6. O rganização da docum entação necessária ao desenvolvim ento da prevenção na em presa/instituição
1.7. Processos de inform ação, form ação e participação dos trabalhadores no âm bito da prevenção e protecção
2. Identificação do projeto
3. Definição do projeto
3.1. Metodologias
3.2. O bjectivos
3.3. Recursos hum anos e financeiros
3.4. Estratégias especificas
3.5. Definição de m étodos de consecução dos objectivos
3.6. Participantes
3.7. Equipam entos e m ateriais
3.8. Form as e fases de avaliação
3.9. Análise da viabilidade do projeto

10337

Projeto de segurança e saúde no trabalho –
planeamento e implementação

50 horas
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1. Aplicar as técnicas de planeam ento de um projeto.
Objetivos
2. Im plem entar um projeto na área da segurança e saúde no trabalho.

Conteúdos
1. Planeam ento do projeto
1.1. Elaboração do plano
1.1.1. Definição da data de início
1.1.2. Definição de atividades
1.1.3. Definição de durações
1.1.4. Alocação de recursos
1.1.5. Ligação de atividades
1.1.6. Im pressão do plano
1.1.7. Ajustam ento ao plano
2. Ex ecução e controlo do projeto
3. Gestão e acom panham ento do plano
3.1. Definição da linha base
3.2. Atualização
3.3. Ajustam entos ao plano
4. Encerram ento/conclusão do projeto
5. Avaliação do projeto
5.1. O bservação
5.2. Análise
6. Difusão dos resultados obtidos
6.1. Reflex ão

5372

Organização do trabalho - gestão das organizações

25 horas

1. Identificar os principais m odelos e form as de organização do trabalho, com ênfase
nas form as de participação dos trabalhadores e seus representantes em m atéria de
segurança no trabalho.
Objetivos
2. Reconhecer as m etodologias e critérios de avaliação de riscos associados à carga física
e m ental do trabalho e à organização do tem po de trabalho, num a perspetiva de
otim ização das interações Hom em -Sistem a.

Conteúdos
1. Com ponentes fundam entais dos processos produtivos
2. Modelos e form as de organização do trabalho
2.1. Fatores de penosidade associados
3. Novas form as de organização do trabalho - ex : rotação de tarefas; alargam ento de tarefas; enriquecim ento de
tarefas.
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4. O rganização do trabalho – conceitos, m etodologia e critérios de avaliação de riscos associados
4.1. Carga física do trabalho
4.1.1. Esforços
4.1.2. Posturas
4.1.3. Trabalho sentado
4.1.4. Trabalho em pé
4.2. Carga m ental do trabalho
4.2.1. Trabalho m onótono
4.2.2. Trabalho repetitivo
4.3. O rganização do tem po de trabalho
4.3.1. Trabalho por turnos
4.3.2. Trabalho noturno

10338

Gestão de riscos psicossociais

25 horas

1. Reconhecer a im portância da gestão dos riscos psicossociais em contex to de trabalho
para o bom funcionam ento das organizações.
Objetivos

2. Participar na aplicação dos m étodos e técnicas de avaliação dos riscos psicossociais.
3. Participar na aplicação de m edidas preventivas que perm itam a gestão dos riscos
psicossociais e a prom oção do bem -estar e da saúde.

Conteúdos
1. Conceitos
1.1. Contex tualização das alterações na organização do trabalho atual
1.2. Caracterização dos riscos psicossociais
1.3. Fatores indutores de riscos psicossociais
1.4. Sintom as e consequências, pessoais, organizacionais e sociais
2. Avaliação de riscos psicossociais
2.1. Integração na avaliação dos riscos profissionais
2.2. Metodologias estruturadas
3. Gestão dos riscos psicossociais
3.1. Im portância da gestão integrada
3.2. Abordagem participativa na gestão de riscos psicossociais
3.3. Estratégias de gestão: nível de abordagem preventiva, interventiva e reabilitante

5374

Informação e comunicação na prevenção de riscos
profissionais

25 horas
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1. Identificar o papel da inform ação na organização do trabalho.
Objetivos

2. Reconhecer os principais tipos de inform ação no âm bito da prevenção de riscos
profissionais.
3. Aplicar os m étodos e as técnicas de inform ação e com unicaçãono âm bito da prevenção
de riscos profissionais

Conteúdos
1. Inform ação com o recurso
2. Papel da inform ação na organização do trabalho
3. Tipos de inform ação
3.1. De suporte a realização de operações e de tarefas
3.2. Inform ação para decisão
3.3. Inform ação para a qualificação
4. Metodologias e técnicas de identificação de necessidades de inform ação, em função dos diversos públicos-alvo
5. Técnicas de inform ação e com unicação
6. Metodologias e técnicas de avaliação da fiabilidade e eficácia da inform ação e com unicação
7. Instrum entos de inform ação e seus dom ínios de aplicação utilizados na prevenção de riscos profissionais
7.1. Cartaz
7.2. Suportes inform ativos
7.3. Folhetos
7.4. Boletim
7.5. Videogram a
7.6. Videoprojector
7.7. Audiovisuais
8. Princípios e técnicas básicas utilizadas na conceção/elaboração de instrum entos de inform ação
9. Técnicas de utilização de suportes de inform ação
9.1. Script
9.2. Áudio
9.3. Multim édia
10. Tipos de inform ação específica no âm bito da prevenção de riscos profissionais
10.1. Sinalização de segurança
10.2. Rotulagem de produtos perigosos e respetivas fichas de segurança
10.3. Manuais de instruções de m áquinas
10.4. Norm as internas de procedim entos
10.5. Manuais de segurança e higiene no trabalho
11. Metodologias e técnicas de com unicação individual e grupal
11.1. Negociação e concertação
12. Técnicas de utilização de equipam entos de com unicação
13. Dom ínios e conteúdos e m om entos dos registos
14. Técnicas de organização de arquivo e gestão do arquivo
15. Dom ínios, conteúdos e m om entos das notificações obrigatórias
16. Metodologias e técnicas de anim ação no dom ínio da prevenção de riscos profissionais
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16.1. O rganização e anim ação de reuniões
16.2. O rganização e anim ação de grupos de discussão

5375

Noções de pedagogia

25 horas

1. Reconhecer a im portância do desenvolvim ento de com petências e os im pactos
daquelas, no desem penho funcional.
2. Identificar os conceitos de com petências profissionais e com petências-chave.
Objetivos

3. Aplicar os m étodos e técnicas de identificação de necessidades de form ação, em
função dos diversos públicos-alvo.
4. Aplicar os m étodos e técnicas de conceção de program as de form ação.
5. Aplicar os m étodos e técnicas de desenvolvim ento da form ação, adequadas às
estratégias definidas.
6. Aplicar as técnicas de avaliação dos form andos e da qualidade e eficácia da form ação.

Conteúdos
1. Conceitos de com petências profissionais e com petências-chave
2. Ciclo da form ação
3. Metodologias e técnicas de identificação de necessidades de form ação
4. Papel do form ador enquanto orientador do processo form ativo
5. Planificação, m etodologias e técnicas e conceção de program as de form ação
5.1. Definição de objetivos e conteúdos pedagógicos
5.2. Recursos e condições de ex ecução da form ação
6. Metodologias e técnicas de desenvolvim ento da form ação
6.1. Métodos ativos e estratégias de aprendizagem
6.2. Técnicas de utilização de ferram entas m ultim édia na form ação
6.3. Técnicas de utilização de equipam entos de form ação
7. Técnicas de avaliação dos form andos
8. Avaliação da ação form ativa
9. Metodologias e técnicas de avaliação da qualidade e eficácia da form ação

5163
Objetivos

Auditorias a sistemas de gestão - ISO 19011

25 horas

1. Aplicar os princípios de auditorias, através de sim ulação de auditorias, dem onstrando
um claro dom ínio do referencial ISO 19011 nos diversos requisitos.

Conteúdos
1. A Norm a ISO 19011
1.1. Princípios das auditorias
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1.2. Critérios de auditorias
1.3. Gestão de um program a de auditorias
2. Realizar um a auditoria
2.1. Iniciar a auditoria
2.2. Preparar as atividades de auditoria
2.3. Conduzir as atividades de auditoria
2.4. Preparar e distribuir o relatório de auditoria
2.5. Encerrar a auditoria
3. Com petências e avaliação de auditores

5171

Objetivos

Sistema de gestão da segurança e saúde do trabalho
- ISO 45001

25 horas

1. Aplicar os Requisitos de um Sistem a de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho,
com base no Referencial Norm ativo ISO 45001, dem onstrando um claro dom ínio dos
requisitos considerados críticos.

Conteúdos
1. Conceitos e term inologia
1.1. Risco
1.2. Identificação de risco
1.3. Incidentes
2. Legislação nacional e europeia
3. A Norm a ISO 45001
3.1. A Norm a Portuguesa NP 4397
4. Análise dos requisitos da norm a de sistem a de gestão de segurança e saúde ocupacional
5. O s indicadores de desem penho de um sistem a de gestão de segurança e saúde ocupacional
6. Metodologias de im plem entação de sistem as de gestão de segurança e saúde ocupacional

9906

Socorrismo básico

25 horas

1. Identificar os principais sinais e sintom as em situações de doença súbita e traum a.
Objetivos

2. Aplicar os procedim entos de socorrism o, de acordo com os sinais e sintom as em
situação de doença súbita e/ou traum a.

Conteúdos
1. Sistem a integrado de em ergência m édica
2. Ex am e da vítim a
3. Suporte básico de vida
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4. Em ergências Médicas
4.1. Perda de conhecim ento, acidente vascular cerebral; dor torácica, diabetes, dificuldade respiratória,
convulsão
4.2. Intox icações
4.3. Controlo de hem orragias
4.4. Lesões da pele
4.5. Fraturas
5. Traum atologia
5.1. Traum atism os crânio-encefálicos e de coluna
5.2. Im obilização e ex tração de vítim as

0328

Comunicação interpessoal e institucional

25 horas

1. Reconhecer o processo de com unicação interpessoal e institucional.
Objetivos
2. Realizar as operações intrínsecas ao processo de com unicação institucional.

Conteúdos
1. Com unicação interpessoal
1.1. Com unicação interpessoal – conceitos gerais
1.1.1. Discussão
1.1.2. Conflito
1.1.3. Consenso
1.1.4. Negociação
1.1.5. Argum entação e persuasão
1.1.6. Concessão
1.1.7. Prova
1.1.8. Confiança
1.1.9. Escuta
1.1.10. Influência
1.2. Análise de com portam entos individuais e em grupo
1.3. Gestão de flux os de com unicação entre am bientes culturais diferentes
1.4. Técnicas de apresentação e de argum entação em contex to negocial
1.5. Condução de um a negociação ou de outra atividade de grupo com aplicação de estratégias adequadas a
tipos de situações e contex tos
1.6. Adaptação à audiência num a ação de form ação da linguagem e m étodos de com unicação
1.7. Técnicas de anim ação de um a reunião, de um a discussão eletrónica de grupo ou de um a com unidade
virtual
2. Com unicação institucional
2.1. Com unicação institucional – fundam entos gerais
2.1.1. Edição
2.1.2. Carta gráfica
2.1.3. Multim édia
2.1.4. Montagem
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2.1.5. Revista de im prensa, Desdobrável e encarte
2.1.6. Publicidade de produto e institucional
2.1.7. Stand eexposição
2.1.8. Afix ação e painel
2.1.9. O rganização virtual
2.1.10. Redes de com unicação
2.2. Utilização de m eios de difusão
2.2.1. Magnetoscópio
2.2.2. Retroprojetor, projetor vídeo e data-show
2.2.3. CD-RO M
2.2.4. Câm ara de vídeo, câm ara digital e m áquina fotográfica
2.2.5. Televisão
2.2.6. Banco de im agens ou de vídeo
2.2.7. Internet
2.3. Identificação de m ensagens dirigidas à organização
2.3.1. Mensagens postais e eletrónicas
2.4. Meios de com unicação social
2.5. Preparação de elem entos de inform ação para o ex terior da organização
2.5.1. Dossiê de im prensa
2.5.2. Com unicados de im prensa
2.5.3. Notícias
2.5.4. Newsletters
2.5.5. Folhetos e desdobráveis
2.6. Análise de necessidades de com unicação institucional
2.7. Redação do caderno de encargos para prestação de serviços de com unicação e acom panham ento do
processo
2.7.1. Fotógrafo, jornalista e cineasta
2.7.2. Agência
2.8. Montagem de tex tos e ilustrações
2.9. Preparação de ex posições na organização ou em eventos ex ternos

0339

Engenharia de formação

25 horas

1. Conceber e im plem entar ações de form ação nom eadam ente para utilizadores.
Objetivos

2. Escolher os m étodos, os instrum entos e os aux iliares pedagógicos num a ação de
form ação.

Conteúdos
1. Ações de form ação – conceção e im plem entação
1.1. Conceção e im plem entação de ações de form ação
1.1.1. Program a de form ação
1.1.2. Form ação profissional em contex to laboral
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1.1.3. Sessão de form ação
1.1.4. Autoform ação
1.1.5. Aprendizagem ao longo da vida
1.1.6. Facilitador da aprendizagem
1.1.7. Form ação contínua
1.1.8. Ensino a distância
1.1.9. E-Learning
1.2. Identificação das necessidades de form ação
1.3. Desenvolvim ento de um program a de curso, estágio ou visita de estudo
1.3.1. Responder a um a necessidade específica de form ação individual ou de grupo
1.4. Condução de visitas de estudo
1.4.1. Individuais
1.4.2. Grupo
1.5. Utilização de m ateriais pedagógicos diversos
1.5.1. Videoprojector
1.5.2. Projector de diapositivos
1.5.3. Internet
2. Métodos e instrum entos pedagógicos de avaliação da form ação
2.1. Instrum entos de avaliação dos resultados da form ação
2.1.1. Conceção de questionários
2.1.2. Análise de questionários

0350

Comunicação interpessoal - comunicação assertiva

50 horas

1. Identificar e caracterizar os elem entos intervenientes no processo de com unicação e
os diferentes perfis com unicacionais.
2. Desenvolver a com unicação assertiva.
Objetivos

3. Identificar e transpor as barreiras que surgem nas diferentes fases do processo de
com unicação.
4. Realizar os diversos tipos de processam ento interno da inform ação.
5. Aplicar os diferentes tipos de perguntas no processo de com unicação.

Conteúdos
1. Processo de com unicação e perfis com unicacionais
1.1. Função e im portância dos elem entos que intervêm no processo de com unicação
1.1.1. Em issor/Receptor
1.1.2. Canal
1.1.3. Mensagem /código
1.1.4. Contex to
1.1.5. Feedback
1.2. Diferentes perfis com unicacionais
1.2.1. Passivo
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1.2.2. Agressivo
1.2.3. Manipulador
1.2.4. Assertivo
2. Com unicação assertiva
2.1. Particularidades e vantagens do perfil assertivo
2.2. Em patia
2.2.1. Escuta ativa/escuta dinâm ica
2.2.1.1. Conceito de contex to com um
2.2.2. Sem ântica sintax e
2.2.3. Paralinguagem
3. Barreiras à com unicação
3.1. Barreiras gerais do processo de com unicação
3.1.1. Barreiras internas
3.1.1.1. O bjectivas
3.1.1.2. Subjectivas
3.1.2. Barreiras ex ternas
3.2. Barreiras típicas das diferentes fases do processo de com unicação
3.2.1. Construção, adaptação, envio, receção e interpretação da m ensagem
4. Processam ento interno da inform ação
4.1. Processam ento fonético
4.2. Processam ento literal (significado)
4.3. Processam ento reflex ivo (em pático)
5. Tipos de perguntas no processo de com unicação
5.1. Abertas
5.2. Fechadas
5.3. Retorno
5.4. Reform ulação

0382

Objetivos

Gestão do tempo e organização do trabalho

25 horas

1. Aplicar técnicas de gestão do tem po no âm bito da atividade profissional.Aplicar os
princípios de organização do trabalho em equipa e elaborar um plano de ação
pessoal.

Conteúdos
1. Gestão do tem po
1.1. Auto-avaliação na gestão do tem po
1.1.1. Tem po com o recurso
1.1.2. Leis e princípios de gestão de tem po
1.1.3. Identificação de características pessoais
1.1.4. Análise de desperdiçadores de tem po
1.2. Planeam ento na gestão do tem po
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1.2.1. Determ inar m etas e objectivos
1.2.2. Elaboração de planos detalhados, diários e sem anais
1.2.3. Utilização de check -lists
1.2.4. Definição e gestão de prioridades
1.3. Técnicas de gestão do tem po
1.3.1. O rganização do dia de trabalho
1.3.2. Agrupam ento de tarefas
1.3.3. Controlo das interrupções e dos telefonem as
1.3.4. Utilização da agenda com o recurso estratégico
1.3.5. O ptim ização das novas tecnologias
2. O rganização do trabalho
2.1. Trabalho em equipa
2.1.1. O rganização e condução de reuniões
2.1.2. Produção de resultados através de reuniões
2.1.3. Delegação de tarefas à equipa de apoio com ercial
2.2. Plano de ação pessoal

0403

Relacionamento interpessoal

25 horas

1. Reconhecer e descrever a im portância das relações interpessoais para o desem penho
da atividade.
Objetivos
2. Aplicar técnicas de com unicação escrita e oral no âm bito do desenvolvim ento da
atividade.

Conteúdos
1. Relacionam ento interpessoal
1.1. Principais interlocutores:
1.1.1. Internos
1.1.1.1. Marketing
1.1.1.2. Vendas
1.1.1.3. Produção
1.1.1.4. Finanças
1.1.1.5. Investigação & Desenvolvim ento
1.1.2. Ex ternos
1.1.2.1. Clientes
1.1.2.2. Fornecedores
1.1.2.3. Transportadores
1.2. Factores pessoais
1.2.1. Auto estim a e afiliação
1.2.2. Motivação
1.2.3. Realização pessoal e profissional
1.3. Factores organizacionais
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1.3.1. Criação de am bientes propícios à colaboração e entreajuda
1.3.2. Capacidade de influenciar decisões e m elhorias nos processos internos
1.3.3. Capacidade de m elhorar o desem penho da em presa e dos fornecedores, através de um m elhor
entendim ento dos objetivos e necessidades de cada interlocutor
1.4. Factores relacionais
1.4.1. Rigor / objectividade
1.4.2. Eficácia e assertividade
1.4.3. Em patia e disponibilidade
1.4.4. Capacidade partilhar, cooperar e acom panhar
1.4.5. Recolher contributos das entidades envolvidas
1.4.6. Capacidade de resolução de conflitos e de situações geradoras de ansiedade
2. Com unicação escrita e oral
2.1. Conteúdos e língua
2.2. Linguagem corporal
2.3. Estilos de linguagem
2.4. Ajustar a linguagem ao objetivo da inform ação
2.5. Clara seleção e identificação dos destinatários
2.6. Escolha do form ato a utilizar
2.7. Form as de arquivo

0683

Ética e deontologia profissionais

25 horas

1. Reconhecer as ex igências ética associadas à sua atividade profissional.
2. Identificar os fatores deontológicos associados à sua atividade profissional.
Objetivos

3. Reconhecer as suas próprias com petências e funções.
4. Reconhecer as ex igências éticas e deontológicas em relação aos seus colegas de
trabalho, à própria organização e ao público ex terno.

Conteúdos
1. Ex igências éticas
1.1. Discrição
1.2. Consciência dos valores hierárquicos
1.3. Sentido de disciplina
1.4. Disponibilidade
1.5. Pontualidade
1.6. Assiduidade
2. Factores deontológicos
2.1. Capacidade de organização
2.2. Sentido de antecipação
2.3. Capacidade de realização profissional
2.4. Boa cultura geral
2.5. Facilidade de ex pressão oral e escrita
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2.6. Criatividade
2.7. Polivalência
2.8. Facilidade nas relações interpessoais
2.9. Sigilo profissional
2.10. Vivência do sentido da solidariedade social
2.11. Sentido da obrigação da com petência
3. Ex igências em relação a si próprio/a e às suas funções
3.1. Com petências
3.2. Aptidões
3.3. Responsabilidade na tom ada de decisões e acções
3.4. Uso dos conhecim entos e ex periências no sentido da produtividade
3.5. O bjectividade (análise racional dos factos)
4. Ex igências em relação aos colegas de trabalho
4.1. Respeito pela dignidade da pessoa hum ana
4.2. Valorização pessoal e profissional dos colegas
4.3. Consideração por sugestões, problem as e necessidades dos outros
4.4. Ex ercício da liberdade com responsabilidade no trabalho
5. Ex igências em relação à organização
5.1. Participação nos objetivos da organização
5.2. Prom oção do desenvolvim ento da im agem da organização
5.3. Uso correto de m ateriais e equipam entos
5.4. Discernim ento de julgam ento em eventuais situações de conflito
5.5. Sigilo profissional
6. Ex igências em relação ao público ex terno
6.1. Respeito e confiança
6.2. Principio da livre concorrência
6.3. Com unicação bilateral

0714

Qualidade e aspetos comportamentais

50 horas

1. Interpretar os critérios de sucesso de integração organizacional.
2. Identificar e caracterizar as diferentes atitudes na organização.
3. Identificar as form as de com unicar e interagir.
Objetivos

4. Identificar os seus pontos fortes e os aspetos a m elhorar na com unicação.
5. Avaliar a im portância da com unicação nas interações pessoais.
6. Reconhecer as vantagens do trabalho em equipa.
7. Identificar os diferentes estilos de liderança.

Conteúdos
1. Motivação para a qualidade
1.1. Motivação para a qualidade
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1.2. Cultura da em presa - valores, crenças e atitudes
1.2.1. Influência de agentes ex ternos na organização
1.2.2. Práticas e rituais da em presa
1.2.3. Resistência cultural
1.2.4. Propensão para o sucesso
1.2.5. Integração entre a qualidade e a cultura da em presa
2. Trabalho em equipa
2.1. Introdução - fatores em ocionais na com unicação e dinam ização de equipas
2.2. Trabalho em equipa - fatores de eficácia do trabalho em equipa
2.3. Com unicação com o ferram enta de dinam ização de equipas
2.4. Com unicação e as estratégias de negociação e resolução de conflitos
3. Com unicação interpessoal
3.1. Processo com unicacional
3.2. Barreiras à com unicação e form as de as ultrapassar
3.3. Técnica a utilizar para o aum ento da eficácia com unicacional
3.4. Modelo da assertividade
4. Liderança
4.1. Papéis de liderança
4.2. Conjunção de esforços para o cum prim ento de objetivos com uns, através da liderança
4.3. Diferentes estilos de liderança
4.4. Processo de delegação com o elem ento essencial para a eficácia da liderança

0729

Auditorias ao sistema de gestão da qualidade

50 horas

1. Identificar os objetivos das auditorias.
Objetivos

2. Identificar as fases de um a auditoria.
3. Aplicar as bases com portam entais para a auditoria.

Conteúdos
1. Auditorias - parte técnica
1.1. Conceitos e princípios
1.1.1. Q uadro deontológico
1.1.2. Papel do auditor
1.1.3. Papel do auditado
1.2. Norm a NP EN ISO 19011
1.3. O bjectivos das auditorias
1.4. Regras e responsabilidades
1.4.1. Equipa auditora - auditor coordenador e auditores
1.4.2. Cliente
1.4.3. Auditado
1.5. Fases fundam entais de um a auditoria
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1.5.1. Definição do âm bito
1.5.2. Análise inicial da docum entação
1.5.3. Preparação
1.5.4. Realização
1.5.5. Relatório
1.5.6. Seguim ento e ações correctivas
1.5.7. Conclusões
1.6. Auditorias de certificação - m etodologias m ais com uns
1.7. Monitorização do program a de auditorias
1.8. Indicadores de desem penho para o program a de auditorias
1.9. Revisão ao program a de auditorias
1.10. Melhoria do program a de auditorias
2. Auditorias – parte com portam ental
2.1. Percepção interpessoal e com unicação
2.1.1. Im plicações nas atitudes e com portam entos
2.2. Processo com unicacional
2.3. Barreiras à com unicação e form as de as ultrapassar
2.4. Assertividade
2.5. Análise transaccional
2.6. Gestão de conflitos
2.7. Gestão do tem po
2.8. Técnicas de com unicação aplicadas à auditoria
2.9. Técnicas de entrevista aplicadas à auditoria
2.10. As reuniões em auditoria – preparação e condução de reuniões
2.11. Técnicas para as reuniões eficazes
2.12. Técnicas de com unicação escrita – o relatório da auditoria
3. Auditorias a sistem as integrados de gestão
3.1. Fases fundam entais de um a auditoria a sistem as integrados
3.1.1. Definição do âm bito
3.2. Análise inicial da docum entação
3.3. Particularidades da docum entação de um sistem a integrado
3.3.1. Preparação
3.3.2. Realização
3.3.3. Relatório
3.4. Seguim ento e ações correctivas
3.5. Conclusões

1996

Segurança no laboratório

25 horas
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1. Identificar e interpretar legislação, norm as e procedim entos.
2. Identificar fatores de risco.
3. Interpretar a rotulagem de produtos quím icos.
Objetivos

4. Interpretar fichas de segurança dos produtos quím icos.
5. Reconhecer a sinalização de segurança.
6. Aplicar m edidas preventivas - proteção coletiva e individual.

Conteúdos
1. Legislação, norm as e procedim entos aplicáveis
2. Noções básicas de risco, perigo e produto quím ico
3. Riscos inerentes à área industrial de acabam entos e laboratórios
4. Manuseam ento de produtos quím icos
5. Transporte de produtos quím icos
6. Arm azenam ento de produtos quím icos
7. O perar em equipam entos produtivos e laboratoriais
8. Rotulagem de produtos quím icos
9. Fichas de segurança de produtos quím icos
10. Arrum ação e lim peza do posto de trabalho
11. Sinalização de segurança
12. Procedim entos de actuação
13. Medidas preventivas - equipam entos de proteção coletiva e individual

2627

Objetivos

Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho indústria extrativa

25 horas

1. Desenvolver os requisitos indispensáveis à segurança e higiene aplicados em
trabalhos m ineiros.

Conteúdos
1. Estratégia de prevenção e segurança
2. Regulam entos e norm as gerais
3. Norm as de conduta nos diferentes equipam entos m ineiros
3.1. Equipam ento de perfuração
3.2. Equipam ento de carregam ento
3.3. Equipam ento de transporte
3.4. Equipam ento de sustim ento
4. Norm as de conduta no em prego de ex plosivos
4.1. Níveis de segurança
4.2. O s diferentes tipos de ex plosivos
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5. Precauções com sistem as eléctricos
6. Prevenção e com bate a incêndios
6.1. Ex tintores, produtos e características
6.2. Protecções individuais
6.3. Protecções colectivas
6.4. Alarm es
6.5. Meiosde proteção e salvam ento
7. Controlo da atm osfera
7.1. Teores m áx im os adm issíveis
8. Ergonom ia e posto de trabalho
9. Esqueleto
9.1. Estrutura óssea
9.2. Coluna vertebral
9.3. Factores degenerativos
10. Esforços físicos
10.1. Pesos
10.2. Posições corretas do corpo
11. Protecções
12. Máquinas e ferram entas

2637
Objetivos

Segurança e higiene no sustimento metálico

25 horas

1. Desenvolver atividades de prevenção e aplicar os conceitos de segurança e higiene
nos trabalhos de sustim ento.

Conteúdos
1. Prevenção de acidentes no m anuseio de m ateriais m etálicos
2. Precauções necessárias nos trabalhos de sustim ento
3. Sinalização adequada do local
4. Protecções individuais e colectivas
5. Prim eiros socorros
6. Sistem as de ventilação
7. Relatórios de acontecim entos

2642
Objetivos

Segurança e higiene no sustimento/entivação

25 horas

1. Aplicar as regras de segurança e higiene nos trabalhos de sustim ento/entivação.
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Conteúdos
1. Prevenção de acidentes no m anuseio de m ateriais
2. Precauções necessárias nos trabalhos de sustim ento/entivação
3. Protecções individuais

3377

Objetivos

Práticas de segurança, higiene e saúde nos serviços
de andares em hotelaria

25 horas

1. Identificar as norm as e procedim entos de segurança, higiene e saúde no trabalho,
com especial incidência nos serviços de andares em hotelaria.

Conteúdos
1. Caracterização do setor e definição da profissão
1.1. Aptidões requeridas
1.2. Condições de trabalho
2. Fontes de inform ação sobre as norm as e disposições relativas à higiene e segurança nos serviços de
alojam ento
2.1. Legislação
2.2. Manuais de segurança
2.3. Plano de segurança da unidade hoteleira
2.4. Supressão da negligência e falta de atenção
3. Meios e regras de segurança
3.1. Vestuário de protecção
3.2. Supressão da negligência e falta de atenção
3.3. Protecção de m áquinas
3.4. Estabelecim ento de condições de trabalho facilitadoras de segurança (ergonom ia)
4. Segurança na condução de equipam ento e na m ovim entação de m ateriais na unidade hoteleira
4.1. Norm as do vestuário
4.2. Prevenção de choques eléctricos
4.3. Movim entação de peças pesadas
5. Plano de segurança da unidade hoteleira
5.1. Plano de prevenção de acidentes
5.2. Plano de prevenção de incêndios
5.3. Plano de evacuação
6. Plano contra roubos
7. Causas de acidentes no trabalho
7.1. Acidentes de m ovim entação
7.2. Choques e quedas
7.3. Acidentes provocados por ferram entas e m áquinas em m ovim ento
7.4. Choques eléctricos
7.5. Acidentes provocados por quím icos e gases
7.6. Q ueim aduras
40 / 75
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Segurança no Trabalho - Nível 4 | 30/09/2021

8. Com ponentes da caix a de prim eiros socorros
8.1. Desinfectantes
8.2. Pensos e garrotes
8.3. Tesouras, pinças e outros
9. Tipos de feridas
9.1. Ferida aberta e ferida fechada
9.2. Q ueim adura
9.3. Choque eléctrico
10. Actuação em situações de em ergência
10.1. Perda de sentidos
10.2. Feridas
10.3. Electrocussões
10.4. Ataque cardíaco
10.5. Entorses ou distensões
10.6. Envenenam ento
10.7. Q ueim adura
11. Noções gerais sobre os fogos
12. Causas de risco de incêndio
12.1. Sistem a de aquecim ento e cozedura
12.2. Cham iné e tubos de fum o
12.3. Materiais inflam áveis
12.4. Aparelhos eléctricos
12.5. Trabalhadores e outras pessoas fum adoras
13. Tipos de incêndio
13.1. Incêndios provocados por um a ex plosão
13.2. Incêndio de hidrocarbonetos
13.3. Incêndio de m atérias sólidas
13.4. Incêndio causado por curto-circuito eléctrico
14. Sistem as de detecção
15. Tipos de ex tintores
15.1. Ex tintores autom áticos, ditos de água
15.2. Ex tintores de pó quím ico
15.3. Ex tintores de espum a
15.4. O utros
16. Actuação em caso de incêndio
16.1. Plano de ataque
16.2. Manipulação dos ex tintores
16.3. Accionam ento do sistem a autom ático
17. Técnicas de ex tinção de incêndio de gás

3909

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho construção civil

50 horas
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1. Interpretar os principais diplom as legais sobre Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho, bem com o norm as de legislação com plem entar e específica.
2. Identificar as causas de acidentes de trabalho, suas consequências e custos
associados.
Objetivos

3. Identificar os riscos inerentes à ex ecução de obras em estaleiro, assim com o as
respetivas m edidas para a sua elim inação ou redução.
4. Reconhecer a im portância do Manual de Segurança do Estaleiro e do Plano de
Sinalização.
5. Caracterizar o Plano de Segurança e Saúde (PPS) e os processos da sua
im plem entação.

Conteúdos
1. Conceitos
1.1. Segurança no trabalho
1.2. Higiene e saúde no trabalho
1.3. Perigo
1.4. Risco
1.5. Prevenção
2. Enquadram ento legal da segurança, higiene e saúde no trabalho
2.1. Directiva Com unitária
2.2. Regim e Jurídico da prom oção da segurança e saúde no trabalho
2.3. Legislação com plem entar
3. Acidentes de trabalho
3.1. Regim e jurídico dos acidentes de trabalho
3.2. Causas e consequências dos acidentes de trabalho
3.3. Análises de acidentes de trabalho
3.4. Estatísticas de acidentes de trabalho
3.5. Form ação
4. Segurança nos estaleiros tem porários ou m óveis
4.1. Enquadram ento legal
4.2. Prescrições m ínim as de segurança nos estaleiros tem porários ou m óveis:legislação em vigor
4.3. Riscos presentes nos estaleiros tem porários ou m óveis
4.4. Instrum entos
4.4.1. Plano de segurança e saúde
4.4.2. Com pilação técnica
4.4.3. Com unicação prévia
4.5. Actores
4.6. Responsabilidades
5. Plano de segurança e saúde
5.1. No projecto
5.1.1. Âm bito de aplicação do Plano
5.1.2. Mem ória Descritiva
5.1.3. Acções para prevenção de riscos
5.2. Na ex ecução
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5.2.1. Im plem entação do Plano de Segurança e Saúde
5.2.2. Alterações
6. Protecção do trabalhador
6.1. Enquadram ento legal
6.2. Protecção individual
6.3. Protecção colectiva

4618

Segurança marítima

50 horas
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1. Reconhecer os tipos de situações possíveis de ocorrer, tais com o abalroam ento,
incêndio a bordo e afundam ento.
2. Identificar e caracterizar os tipos dos m eios de salvação norm alm ente ex istentes a
bordo dos navios.
3. Identificar o equipam ento ex istente a bordo das baleeiras e jangadas salva-vidas.
4. Identificar a localização dos m eios individuais de salvam ento.
5. Identificar e caracterizar os princípios respeitantes à sobrevivência no m ar.
6. Reconhecer a organização do com bate a incêndios a bordo.
7. Identificar a localização dos m eios de com bate a incêndios e dos cam inhos de fuga.
8. Identificar e caracterizar os elem entos do fogo e ex plosão (triângulo do fogo).
9. Identificar e caracterizar os m ateriais inflam áveis, riscos de incêndio e propagação de
cham as.
10. Identificar e caracterizar as ações que devem ser ex ecutadas a bordo.
11. Identificar a deteção do fogo e do fum o e sistem as autom áticos de alarm e.
12. Identificar e caracterizar as classes de fogos e os agentes ex tintores aplicáveis.
13. Identificar o equipam ento de com bate a incêndios e sua localização a bordo.
14. Identificar e caracterizar as instruções sobre o funcionam ento e o m anuseam ento de
m eios para prevenção e com bate a incêndios.
15. Identificar e caracterizar os tipos de em ergência possíveis de ocorrer, tais com o o
abalroam ento, o incêndio a bordo e o afundam ento.
16. Identificar os planos de contingência para resposta a em ergência a bordo.
Objetivos

17. Identificar os sinais de em ergência e as funções específicas atribuídas aos m em bros
específicos da tripulação na “m uster list” (rol de cham ada) e estações de abandono.
18. Utilizar corretam ente o equipam ento pessoal de salvam ento.
19. Identificar as m edidas a tom ar após a descoberta de um a situação de em ergência
potencial, incluindo o incêndio a bordo, o abalroam ento, o afundam ento e o
alagam ento do navio.
20. Identificar as ações a ex ecutar após a audição dos sinais de alarm e.
21. Conhecer os cam inhos de fugas e dos sistem as de com unicações e de alarm e de
bordo.
22. Identificar os efeitos da poluição operacional ou acidental do m eio am biente
m arinho.
23. Identificar e caracterizar os procedim entos básicos sobre proteção am biental.
24. Referir a im portância do respeito pelas regras de segurança no trabalho em todas as
circunstâncias.
25. Identificar os dispositivos de segurança e proteção ex istentes a bordo para proteção
contra riscos potenciais.
26. Identificar as precauções a tom ar antes da entrada em espaços confinados.
27. Aplicar as m edidas internacionais respeitantes à prevenção de acidentes e à
segurança e higiene no trabalho.
28. Com preender as ordens recebidas e com unicar com os outros em relação às
atividades ex ecutadas a bordo.
29. Reconhecer a im portância da m anutenção das boas relações hum anas e de trabalho
a bordo.
30. Identificar as principais responsabilidades sociais.

Conteúdos
1. Técnicas pessoais de sobrevivência
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1.1. Princípios gerais de segurança e sobrevivência no m ar
1.2. Situações de em ergência
1.3. Equipam entos de segurança
1.4. Abandono
1.5. Sobrevivência no m ar. Técnicas
1.6. Assistência por helicóptero
1.7. Rádio de em ergência
1.7.1. VHF’s de em ergência (radiotelefones de em ergência)
1.7.2. Respondedor de radar
1.7.3. EPIRB’s
2. Técnicas de prevenção e de com bate a incêndios
2.1. Introdução e princípios de segurança
2.2. Teoria do fogo
2.3. Prevenção de incêndios
2.4. Detecção de incêndios
2.5. Sistem as fix os de ex tinção de incêndios
2.6. Equipam entos portáteis de ex tinção de incêndios
2.7. O rganização e com bate a incêndios a bordo
2.8. Prática de com bate a incêndios
3. Segurança pessoal e responsabilidades sociais
3.1. Segurança m arítim a
3.2. Poluição do m eio am biente. Prevenção
3.3. Segurança no trabalho
3.4. Métodos de com unicação a bordo
3.5. Relações hum anas a bordo
3.6. Riscos de acidentes de trabalho
3.7. Doenças Profissionais
3.8. O rganização dos postos de trabalho
3.9. Doenças profissionais
3.10. Sinalização de segurança

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
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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
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

4659

Criatividade e resolução de problemas

25 horas

1. Responder de form a criativa aos problem as.
Objetivos

2. Reconhecer e aplicar a m etodologia para a resolução de problem as em 8 etapas.
3. Abordar problem as de form a sistem ática, de m odo a poder solucioná-los, através da
resolução de casos práticos.

Conteúdos
1. Metodologias de resolução de problem as - form as criativas de abordar os problem as
2. Método de resolução de problem as em oito etapas
2.1. 1 - Form ação da equipa m ultifuncional
2.2. 2 - Descrição do problem a
2.3. 3 - Identificação e verificação da causa raiz
2.4. 4 - Im plem entação e verificação de ações tem porárias de contenção
2.5. 5 - Seleção e verificação de ações corretivas perm anentes
2.6. 6 - Verificação de eficácia
2.7. 7 - Prevenção de recorrência
2.8. 8 - Felicitação da equipa
3. Docum entação de suporte às m etodologias de resolução de problem as

5583

Higiene, saúde e segurança no trabalho em
Apicultura

25 horas

1. Reconhecer e aplicar a legislação de segurança, higiene e saúde no trabalho.
Objetivos

2. Utilizar o equipam ento de proteção individual, selecionando os equipam entos e
soluções de proteção adequados para a prática da apicultura em segurança.
3. Reconhecer e aplicar a legislação am biental: resíduos, efluentes, ar e ruído.
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Conteúdos
1. Segurança, higiene e saúde no trabalho em Apicultura
1.1. Equipam ento protector
1.1.1. Fato protector
1.1.2. Máscara
1.1.3. Luvas
1.1.4. Polainitos
1.1.5. Calçado
1.2. Trabalho no apiário
1.2.1. Utilização do fum igador
1.2.2. Utilização do equipam ento de trabalho em apicultura
1.2.3. Deslocação de cargas
1.2.4. Posturas
1.3. Lim peza da vegetação no local e na prox im idade do apiário
1.4. Estabilidade das colm eias instaladas
1.5. Acesso ao apiário e às colm eias
1.6. Distância entre colm eias e m anuseam ento
1.7. Picadas de abelha
1.7.1. Reacções alérgicas
1.7.2. O choque anafilático
1.7.3. Profilax ia e tratam ento
2. Am biente
2.1. Boas práticas para o m eio am biente – Legislação específica
2.2. Principais problem as am bientais da actualidade
2.3. Gestão de resíduos
2.4. Efluentes líquidos
2.5. Em issões gasosas
2.6. Estratégias de atuação: reduzir, reutilizar, reciclar, recuperar e racionalizar

5646

Prevenção de riscos na atividade funerária

50 horas

1. Identificar riscos específicos da atividade funerária.
2. Utilizar técnicas de prevenção do risco.
Objetivos

3. Prevenir acidentes de trabalho.
4. Identificar os sinais de stress.
5. Gerir o stress.

Conteúdos
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1. Prevenção de acidentes de trabalho
2. Form as de prevenção de riscos biológicos
3. Técnicas de prevenção de riscos em tanatoprax ia
4. Técnicas de prevenção de stress
5. Estratégias de gestão de stress

6040

Noções de higiene e segurança no trabalho eletricidade e eletrónica

25 horas

1. Identificar os ram os das atividades da indústria elétrica e eletrónica.
2. Reconhecer regulam entos e norm as aplicáveis à indústria elétrica e eletrónica
(RSIUEE, NP, etc.).
3. Identificar legislação referente a HSST.
4. Identificar m edidas práticas de proteção contra contactos diretos e indiretos
5.
Objetivos

Aplicar regras de prevenção.

6. Identificar e utilizar equipam entos de proteção individual (EPI).
7. Identificar sinalização de segurança.
8. Manipular ferram entas e aparelhos de m edida.
9. Reconhecer princípios gerais de socorrism o.
10. Caracterizar o sistem a de garantia de qualidade ISO .
11. Identificar os principais requisitos das norm as de qualidade.
12. Aplicar os procedim entos necessários à obtenção da certificação.

Conteúdos
1. O rganização industrial e profissional
1.1. Ram os da indústria elétrica e eletrónica
1.2. Atividades profissionais na indústria elétrica e eletrónica
1.3. Regulam entos e norm as
2. Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho
2.1. Regras de higiene e segurança, de acordo com a legislação
2.2. Tipos de risco
2.3. Equipam entos de proteção individual
2.4. Segurança no local de trabalho
2.5. Ferram entas e aparelhos de m edida
2.6. Ilum inação
2.7. Ruído
2.8. Riscos elétricos
2.9. Noções de socorrism o
3. Q ualidade
3.1. Sistem a de garantia da qualidade.
3.2. Sistem a ISO
3.3. Sistem as de norm alização
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3.4. Manual da qualidade
3.5. Procedim entos do sistem a
3.6. Planos de qualidade
3.7. Certificação

6366

Segurança e saúde no trabalho agrícola

50 horas

1. Identificar os principais riscos no trabalho agrícola.
2. Reconhecer a legislação relativa à segurança, higiene e saúde no trabalho agrícola.
Objetivos

3. Utilizar os equipam entos de proteção individual nas diferentes operações e atividades
agrícolas.
4. Aplicar as norm as de segurança, higiene e saúde na ex ecução dos trabalhos agrícolas.

Conteúdos
1. Segurança, higiene e saúde no trabalho agrícola
1.1. Problem ática da prevenção e segurança no trabalho agrícola
1.2. Caracterização do núm ero de acidentes, suas consequências e causas
1.3. Doenças profissionais
2. Legislação em vigor
2.1. Directivas Europeias
2.2. Legislação nacional
3. Princípios gerais de prevenção
4. Fatores de risco no trabalho
4.1. Agentes quím icos, físicos e biológicos
5. Principais fatores de risco no trabalho agrícola, pecuário e florestal
5.1. Movim entação m anual de cargas
5.2. Instalações agrícolas
5.3. Ruídos e vibrações
5.4. Ex posição e m anipulação de substâncias quím icas, corrosivas e alergénicas
5.5. Incêndios em instalações
5.6. Incêndios florestais
5.7. Utilização dos produtos fitofarm acêuticos
5.8. Condução, operação e utilização de m áquinas agrícolas e florestais
5.9. Ex posição ao sol
5.10. Ex posição a tem peraturas elevadas
5.11. Trabalho pecuário
5.12. Trabalho florestal
6. Equipam entos de Proteção Individual (EPI)
6.1. EPI para aplicação de Produtos Fitofarm acêuticos
6.2. EPI para trabalho florestal
6.3. EPI para trabalhos agrícolas
6.4. EPI para trabalhos pecuários
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7. Sinalização de segurança
8. Doenças profissionais
8.1. Actividades com m aior incidência de doenças profissionais
8.2. Prevenção de doenças profissionais
9. Higiene no trabalho
9.1. Norm as de higiene no posto/local de trabalho
9.2. Norm as de higiene pessoal
10. Prevenção de acidentes e doenças
10.1. Estudo das características e riscos de cada posto de trabalho
10.2. Identificação de EPI necessário
10.3. O brigatoriedade de cum prir as regras de segurança
10.4. Sinalização dos riscos
10.5. Plano de prevenção e de em ergência

6467

Saúde, higiene e segurança no trabalho a bordo das
embarcações

25 horas

1. Identificar os conceitos fundam entais de higiene e segurança no trabalho e as
principais causas e consequências dos acidentes de trabalho a bordo das
em barcações.
Objetivos

2. Reconhecer a im portância da higiene pessoal e no local de trabalho.
3. Avaliar e proceder ao controlo dos riscos, de âm bito geral e específico, associados às
condições de segurança do trabalho a bordo.

Conteúdos
1. Fundam entos de saúde, higiene e segurança
1.1. Definições
1.2. Acidentes de trabalho m ais com uns a bordo das em barcações – causas e consequências
1.3. Factores que afetam a higiene e segurança a bordo
1.4. As perdas de produtividade e qualidade
2. Higiene pessoal e do local de trabalho
2.1. Atitudes e com portam entos pessoais
2.2. Influência da higiene na saúde pessoal e na qualidade dos produtos
2.3. Im plem entação de boas práticas de higiene a bordo
3. Segurança no posto de trabalho
3.1. Significado e im portância da prevenção
3.2. Sinalização de segurança e outros sinais
3.3. Causas e consequências dos acidentes de trabalho
3.4. Avaliação e controlo dos riscos associados a:
3.4.1. Locais e postos de trabalho
3.4.1.1. Riscos associados a operações de pesca, carga e descarga, trabalhos no convés e
m anuseam ento de equipam entos de convés
3.4.1.2. Medidas preventivas e equipam entos de protecção
3.4.1.3. Legislação aplicável
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3.4.2. Am biente e riscos físicos
3.4.2.1. Riscos associados a m au tem po, am plitudes térm icas e ruído
3.4.2.2. Medidas preventivas e equipam entos de protecção
3.4.2.3. Legislação aplicável
3.4.3. Ergonom ia
3.4.3.1. Riscos ergonóm icos
3.4.3.2. Posturas ergonóm icas

7223

Princípios de ergonomia e prevenção de acidentes e
doenças profissionais

25 horas

1. Identificar os conceitos e princípios fundam entais sobre ergonom ia e prevenção de
acidentes e doenças profissionais.
2. Identificar os principais acidentes e doenças profissionais decorrentes da atividade do
técnico fam iliar e de apoio à com unidade.
Objetivos

3. Identificar técnicas de prevenção de lesões m úsculo-esqueléticas.
4. Caracterizar os m eios técnicos aux iliares de apoio à m obilização e m archa.
5. Reconhecer o papel dos m eios técnicos aux iliares e das ajudas técnicas na prevenção
de acidentes e doenças profissionais.

Conteúdos
1. Conceitos básicos de ergonom ia
1.1. Conceito de ergonom ia
1.2. Conceito de postura de trabalho
1.3. Riscos relacionados com a postura de trabalho
1.4. Ergonom ia e a sua aplicação nas tarefas do técnico fam iliar e de apoio à com unidade
2. Ergonom ia e a sua aplicação na área dos posicionam entos
2.1. Risco ocupacional na m anipulação de cargas
2.2. Riscos relacionados com a postura de trabalho
2.3. Princípios ergonóm icos a respeitar
3. Principais acidentes e doenças profissionais decorrentes da atividade do técnico fam iliar e de apoio à
com unidade
3.1. Riscos associados às tarefas
3.2. Riscos associados ao indivíduo/utente
3.3. Riscos associados ao am biente
3.4. O utros riscos
4. Técnicas de prevenção de lesões m úsculo-esqueléticas
4.1. Na m obilização
4.2. No posicionam ento
4.3. Na transferência e transporte
5. Papel dos m eios aux iliares no posicionam ento, m obilização e transferência
5.1. Pequenos e grandes m eios aux iliares, suas características e funcionalidades
5.2. Regras de utilização
6. Utilização de ajudas técnicas de apoio à m obilização e m archa e suas funções
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6.1. Andarilho
6.2. Canadianas
6.3. Bengalas e pirâm ides
6.4. Muletas ax ilares
6.5. Cadeira de rodas

7547

Segurança no trabalho em contexto industrial

25 horas

1. Reconhecer e aplicar a term inologia da Segurança no Trabalho em contex to industrial.
2. Reconhecer e aplicar os requisitos de segurança de m áquinas.
Objetivos

3. Reconhecer e aplicar os requisitos de segurança de substâncias e m isturas perigosas.
4. Reconhecer e aplicar os requisitos de segurança na ex ecução de determ inadas
atividades com riscos específicos.

Conteúdos
1. Principais conceitos de segurança no trabalho
2. Requisitos legais e norm ativos e segurança em áreas e trabalho específicas
2.1. Indústrias ex trativas
2.2. Indústrias transform adoras
2.3. Construção civil
2.4. Sistem as de abastecim ento de águas e tratam ento de águas residuais
3. Segurança de m áquinas e equipam entos de trabalho
3.1. Perigos m ecânicos e térm icos
3.2. Requisitos legais e norm ativos
3.3. Sistem as de proteção de m áquinas
4. Substâncias e m isturas perigosas
4.1. Classificação
4.2. Rotulagerm
4.3. Fichas de dados de segurança
4.4. Arm azenam ento e utilização
5. Requisitos de segurança na ex ecução de atividades com riscos específicos
5.1. Contacto com a eletricidade
5.2. Processos de soldadura
5.3. Espaços confinados

7776

Prevenção de riscos em ETA e ETAR

50 horas
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1. Identificar os riscos associados à atividade desenvolvida em ETA e ETAR.
Objetivos

2. Aplicar m edidas de prevenção adequadas aos riscos identificados em ETA e ETAR.
3. Atuar em caso de em ergência.

Conteúdos
1. Legislação e norm as relativas à prevenção de riscos em ETA e ETAR
2. Medidas preventivas relacionas com incêndios e ex plosões em ETA e ETAR:
2.1. Tipos de fogos
2.2. Equipa de intervenção
2.3. Agentes ex tintores
3. Riscos relacionados com
3.1. Utilização de m áquinas e equipam entos e m edidas de prevenção
3.2. Ex posição a agentes quím icos e m edidas de prevenção
3.3. Ex posição a riscos físicos e m edidas de prevenção
3.4. Ex posição a riscos biológicos e m edidas de prevenção
4. Medidas ergonóm icas e de prevenção de riscos
5. Sinalização de segurança
6. Planos de em ergência e procedim entos em situação de em ergência am biental
7. Form as de atuação em caso de em ergência
8. Equipam entos de proteção individual e coletivos

8211

Higiene e segurança no trabalho na restauração

25 horas

1. Identificar as norm as e procedim entos de segurança na restauração.
2. Aplicar as norm as de higiene pessoal, dos espaços, das instalações e dos
equipam entos.
Objetivos

3. Reconhecer a im portância das norm as de saúde no ex ercício das profissões da
restauração.
4. Aplicar procedim entos de prevenção e controlo de acidentes e riscos em contex to
profissional.

Conteúdos
1. Norm as de segurança e higiene na restauração
1.1. Sinalização de segurança das instalações e equipam entos
1.2. Manuseam ento de equipam entos
1.3. Norm as de higiene pessoal, dos espaços, das instalações e dos equipam entos
1.4. Proteção coletiva e individual
1.5. Uniform es
1.6. Produtos perigosos (rotulagem , arm azenagem e m anuseam ento)
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2. Condições de saúde dos profissionais da restauração
3. Tipos de risco e seu controlo
3.1. Incêndios
3.2. Riscos elétricos
3.3. Trabalho com m áquinas e equipam entos
3.4. Movim entação m anual e m ecânica de cargas
3.5. O rganização e dim ensionam ento do posto de trabalho
3.6. Posturas no trabalho
3.7. Ilum inação
3.8. Atm osferas perigosas
3.9. Ruído
4. Gestão do risco
4.1. Consequências dos acidentes de trabalho
4.2. Avaliação do risco profissional
5. Procedim entos de em ergência e risco
5.1. Técnicas de atuação e orientação
5.2. Caix a de prim eiros socorros

8354

Segurança e saúde no trabalho florestal

50 horas

1. Identificar os principais riscos no trabalho florestal.
2. Reconhecer a legislação relativa à segurança e saúde no trabalho florestal.
Objetivos

3. Utilizar os equipam entos de proteção individual (EPI) nas diferentes operações e
atividades florestais.
4. Aplicar as norm as de segurança e saúde na ex ecução dos trabalhos florestais.

Conteúdos
1. Segurança e saúde no trabalho florestal
1.1. Caracterização do setor florestal
1.2. Problem ática da prevenção e segurança no trabalho florestal
1.3. Caracterização do núm ero de acidentes, suas consequências e causas
1.4. Doenças profissionais
2. Q uadro norm ativo em m atéria de segurança e saúde no trabalho no setor florestal
2.1. Legislação aplicável
2.2. Responsabilidade dos em pregadores
2.3. Responsabilidade dos trabalhadores
3. Avaliação e prevenção de riscos no trabalho florestal
3.1. Noção de risco e perigo
3.2. Noção de prevenção
3.3. Níveis de intervenção da prevenção
3.4. Dom ínios da prevenção - princípios e técnicas
3.5. Metodologias de avaliação de riscos
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3.5.1. O rigem e fatores de risco
3.5.2. Associação do risco às diferentes operações florestais
3.5.3. Métodos de avaliação
4. Segurança na utilização de m áquinas e equipam entos florestais
4.1. Descrição das m áquinas e equipam entos utilizados nas principais atividades florestais
4.2. Riscos associados à utilização de m áquinas e equipam entos e respetivas m edidas de prevenção
4.3. Dispositivos de segurança de m áquinas e equipam entos
5. Equipam entos de proteção individual (EPI) no trabalho florestal
5.1. Modos de atuação do EPI
5.2. Seleção adequada do EPI
5.3. Especificações do EPI
5.4. EPI necessário no local de trabalho
6. Medidas de prevenção a aplicar na área de trabalho
6.1. Adoção das m edidas adequadas à área e ao posto de trabalho
6.2. Definição de espaços de trabalho, arm azenam ento, circulações
6.3. Vias de em ergência
6.4. Sinalização de segurança
6.5. Movim entação m anual de cargas
6.6. Manipulação e utilização dos produtos fitofarm acêuticos
6.7. Prevenção de incêndios
6.8. Segurança nas instalações
6.9. Noções de prim eiros socorros
6.10. Norm as de higiene pessoal
7. Código de boas práticas – aplicabilidade e cum prim ento

9103

Saúde e segurança - cuidados de beleza

25 horas

1. Identificar fatores que contribuem para a saúde e segurança no quotidiano e na
atividade profissional da estética.
Objetivos

2. Identificar a im portância da higiene na atividade de estética.
3. Identificar a im portância da postura dos profissionais de cuidados de beleza.

Conteúdos
1. Saúde e higiene no quotidiano
1.1. Higiene na ótica de estética e prevenção na saúde
1.1.1. Banho
1.1.2. Higiene dos olhos (órgãos dos sentidos)
1.1.3. Higiene do nariz (aparelho respiratório)
1.1.4. Higiene da boca (aparelho digestivo)
1.1.5. Mãos e pés
1.1.6. Higiene da pele (secreções)
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1.1.7. Higiene dos cabelos
1.2. Tensão
1.2.1. Fadiga
1.2.2. Sinais de tensão
1.2.3. Alívio da tensão
1.2.4. Relax ação, ox igenação
2. Higiene na profissão de esteticism o
2.1. Introdução
2.1.1. Micróbios
2.1.2. Vírus
2.1.3. Bactérias
2.1.4. Doenças contagiosas
2.1.5. Defesa do organism o
2.2. Higiene em cabina de esteticism o
2.2.1. Mãos
2.2.2. Utensílios
2.2.3. Material
2.3. Segurança no trabalho
2.3.1. Profilax ia
2.3.2. Anti-sepsia
2.3.3. Assépsia
2.3.4. Esterilização
2.3.5. Higiene do am biente e das roupas
3. Ergonom ia
3.1. Introdução aos m étodos ergonóm icos no trabalho do esteticism o
3.2. Norm as de instalação do cliente segundo as suas condições e o tratam ento a ex ecutar
3.3. Posicionam ento do profissional segundo as suas condições e o trabalho que ex ecuta
3.4. Norm as de adaptação do equipam ento ao tratam ento que se ex ecuta

9286

Trabalhos verticais no acesso por cordas

25 horas

1. Reconhecer e interpretar a legislação aplicável.
2. Efetuar a avaliação de riscos de trabalhos verticais no acesso por cordas.
3. Selecionar os equipam entos adequados ao trabalho vertical.
Objetivos

4. Aplicar as técnicas de utilização dos equipam entos e as regras de progressão, de
posicionam ento, de fracionam ento e de ancoragem no acesso por cordas.
5. Elaborar um plano de resgate.
6. Efetuar a m anutenção dos equipam entos utlizados.

Conteúdos
1. Definição de trabalhos verticais e sua tipologia
2. Legislação e norm as aplicáveis aos trabalhos verticais no acesso por cordas
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3. Segurança e saúde no trabalho
3.1. Noções com plem entares de segurança e saúde no trabalho aplicáveis aos trabalhos verticais
3.2. Norm as de segurança perante condições m eteorológicas adversas
4. Avaliação de riscos de trabalhos típicos e docum entação associada
5. Características dos equipam entos coletivos e individuais e regras para um a seleção criteriosa
6. Técnicas aplicadas à utilização dos equipam entos, regras de progressão, de posicionam ento, de fracionam ento
e de ancoragem no acesso por cordas
7. Dispositivos para a subida e descida de cordas e dispositivos e sistem as de proteção antiqueda
8. Nós de am arração para a instalação e ancoragem de cordas
9. Sistem as de desm ultiplicação e de m ovim entação de cargas em altura, através de cordas e roldanas
10. Manutenção periódica dos equipam entos, cordas e acessórios, listagens de verificações e anom alias m ais
com uns
11. Manuais de procedim entos de m anutenção dos fabricantes, fichas de inspeção, verificação periódica e
certificação anual
12. Rotulagem e garantia dos equipam entos afetos aos trabalhos verticais e acesso por cordas
13. Listagem dos m ateriais e ferram entas – caracterização, finalidade e aplicações
14. Planos e técnicas aplicáveis ao Auto Resgate e ao Resgate de O utrem no acesso por cordas
15. Responsabilidades, deveres e direitos das em presas e dos profissionais
16. Carreira profissional, form ação, treino e reciclagem

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
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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
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)
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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
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
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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…)

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
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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
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
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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. 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
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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
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
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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
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
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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
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
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14. Anúncios de em prego
15. Candidatura espontânea
16. Entrevista de em prego

9820

Planeamento e gestão do orçamento familiar

25 horas

1. Elaborar um orçam ento fam iliar, identificando rendim entos e despesas e apurando o
respetivo saldo.
2. Avaliar os riscos e a incerteza no plano financeiro ou identificar fatores de incerteza no
rendim ento e na despesa.
Objetivos
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
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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

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
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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,
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)
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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.

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
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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)
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
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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

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)
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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.
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

10672

Introdução à utilização e proteção dos dados
pessoais

25 horas

1. Identificar a im portância do direito fundam ental à proteção de dados pessoais.
Objetivos

2. Reconhecer as im plicações do Regulam ento Geral da Proteção de Dados (RGPD) na
respetiva atividade profissional.
3. Reconhecer a im portância da integração do RGPD com as diferentes norm as dos
Sistem as de Gestão (Q ualidade, Am biente, Segurança, Segurança Inform ática, …).

Conteúdos
1. Direito fundam ental à proteção de dados pessoais com o autocontrolo da inform ação que nos respeita
2. Regulam ento Geral de Proteção de Dados
2.1. Principais conceitos, princípios e atores
2.2. O brigações dos responsáveis pelo tratam ento e subcontratantes
2.3. Direitos dos titulares dos dados
2.4. Fiscalização
3. Im plem entação do RGPD – aspetos críticos / considerações gerais
3.1. Ciclo de Vida do Processo de Im plem entação do RGPD
3.2. Q uestões da Segurança Inform ática
3.3. Q uestões da sua integração com os Sistem as de Gestão

10746

Segurança e Saúde no Trabalho – situações
epidémicas/pandémicas

25 horas
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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
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
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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.

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
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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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