PÓS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO

DESTINATÁRIOS
•

•
•

Candidatos à obtenção do Título Profissional de
Técnico Superior de Segurança no Trabalho,
junto da Autoridade para as Condições do
Trabalho (ACT);
Empregadores e trabalhadores de micro,
pequenas, médias e grandes empresas;
Representante dos empregadores, designado
como responsável pela estrutura interna de SHST
da empresa.

DURAÇÃO: 611 horas (23,5 ECTS da UAb)
COORDENADORES:

Fernando Caetano,

Admite-se que o curso possa interessar, ainda, a
outros tipos de públicos-alvo constituídos por:

Cândido Dias

Gaspar
INÍCIO DO CURSO: 14 de outubro de 2013

•

CANDIDATURAS: De 07 a 31 de agosto de 2013
•

CUSTO: 1500€

ENQUADRAMENTO:
Todos os anos morrem muitos milhares de pessoas na União
Europeia, vítimas de acidentes de trabalho. O número de

•

acidentes de trabalho que resulta em mais do que 3 dias de
ausência do trabalho é superior a cerca de centena e meia

Empresários em geral, interessados na gestão
direta da SHST nas suas empresas;
Quadros técnicos de pequenas, médias ou
grandes empresas/organizações e, de um modo
geral, todos quantos nos seus locais de trabalho,
tenham alguma capacidade de influenciar as
condições ambientais do trabalho e da segurança
dos trabalhadores e que necessitem de uma
qualificação global em assuntos de SHST;
Todas as pessoas interessadas em obter uma
formação de nível superior, alargada, em
assuntos de SHST.

de milhões de dias de trabalho perdidos e este problema
coloca-se com particular incidência nas micro, pequenas e

OBJETIVOS:

médias empresas.
Considerando a dimensão que no nosso país têm os

•

Responder

às

exigências

da

livre

circulação

de

problemas da sinistralidade laboral, existe necessidade real

trabalhadores que actuam na área da segurança e

de reforçar a formação de trabalhadores para o exercício de

higiene do trabalho, no espaço da União Europeia;

funções de “trabalhador designado” ou para a representação

•

Assegurar a implementação e desenvolvimento, nos

do empregador em assuntos de SHST.

locais de trabalho, de serviços de prevenção e de

Neste contexto a Universidade Aberta, consciente de que

proteção contra riscos profissionais, num quadro de

também ela, como instituição pública de ensino superior e

promoção da melhoria das condições de trabalho e da

de formação ao longo da vida, tem responsabilidades no

competitividade económica que dê resposta às mutações

desenvolvimento de todas as estratégias que visem melhorar

tecnológicas;

as condições de trabalho e desta forma melhorar a

•

produtividade e a competitividade das micro, pequenas e
médias empresas organizou e oferece a todas as pessoas

Alertar os participantes para a importância económica e
social da prevenção dos riscos profissionais;

•

Consciencializar os participantes para a necessidade

interessadas e aos colaboradores de empresas e organismos

social e humana, e para as vantagens económicas, da

associativos dos diversos setores de atividade esta pós-

melhoria das condições de trabalho;

graduação, a realizar em regime de e-learning, na certeza
de que ela responderá a uma preocupação atual das
entidades patronais e dos seus trabalhadores.
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AVALIAÇÃO:
COMPETÊNCIAS:
No final da pós-graduação os alunos devem ter adquirido
conhecimentos e obtido ou desenvolvido capacidades que

A avaliação de cada uma das unidades curriculares implica a
coexistência de duas modalidades: avaliação contínua e
avaliação final.

lhes permitam:

Poderão

existir sessões destinadas

a

certificação presencial, no final de cada semestre, de
•

Aplicar metodologias e técnicas de avaliação de riscos

acordo com as modalidades de avaliação definidas nas

potenciais na fase de conceção de locais, postos e

unidades curriculares.

processos de trabalho;
•

•

Aplicar os princípios, modelos e técnicas de planeamento

A conclusão do curso requer aprovação em todas as unidades

à organização do sistema gestão da prevenção de riscos e

curriculares, com uma classificação igual ou superior a 10

à

valores. A classificação final será expressa numa escala de 0

elaboração

do

plano

de

prevenção

de

riscos

profissionais.

a 20 valores, e de 0 a 10 valores (Formação Contínua de

Utilizar os métodos e as técnicas adequadas à avaliação

Professores), e corresponderá à média das classificações em

dos riscos associados às condições de segurança e higiene

cada unidade, arredondada às unidades.

no trabalho, aos fatores ergonómicos e psicossociais e à
organização do trabalho;
•

Analisar e definir medidas exequíveis de prevenção e de
proteção;

•
•
•

A frequência do curso, incluindo a componente

Operacionalizar

e

controlar

a

implementação

das

prática em contexto real de trabalho, permite a

medidas de prevenção e de proteção;

obtenção do título profissional de técnico superior

Promover comportamentos seguros e a utilização correta

de Segurança e Saúde no Trabalho junto da

dos equipamentos de trabalho e de proteção;

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

Etc - Vide Guia de Curso

ESTRUTURA CURRICULAR
Ambientação ao contexto Online do Curso - 0.5 ECTS – 13 h
Enquadramento Legal da SHT – 2 ECTS – 52 h
Formação, Informação e Comunicação - 2 ECTS – 52 h
Organização e Gestão da SHT – 2 ECTS – 52 h
Riscos Profissionais – 2 ECTS – 52 h
Ergonomia do Trabalho – 2 ECTS – 52 h
Higiene e Saúde no Trabalho – 3 ECTS - 78 h
Segurança no Trabalho – 3 ECTS - 78 h
Psicossociologia do Trabalho - 2 ECTS – 52 h
Estágio em contexto real de trabalho 5 ECTS - 130 h
TOTAL – 23,5 ECTS – 611 h
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