PERFIL PROFISSIONAL
TÉCNICO/A SUPERIOR DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO
(Fonte: Sistema Nacional de Certificação Profissional)

ÁREA DE ATIVIDADE:
Segurança e Higiene do Trabalho

OBJETIVO GLOBAL:
Desenvolver, coordenar e controlar as atividades de prevenção e de proteção contra riscos
profissionais.

SAÍDAS PROFISSIONAIS:
Técnico/a superior de segurança e higiene do trabalho (nível 5)

ATIVIDADES (tópicos gerais):
1. Colaborar na definição da política geral da empresa relativa à prevenção de riscos e planear
e implementar o correspondente sistema de gestão;
2. Desenvolver processos de avaliação de riscos profissionais;
3. Conceber, programar e desenvolver medidas de prevenção e de proteção;
4. Coordenar tecnicamente as atividades de segurança e higiene no trabalho, assegurando o
enquadramento e a orientação técnica dos profissionais da área da segurança e higiene no
trabalho;
5. Participar na organização do trabalho;
6. Gerir o processo de utilização de recursos externos nas atividades de prevenção e de
proteção;
7. Assegurar a organização da documentação necessária à gestão da prevenção na empresa;
8. Promover a informação e a formação dos trabalhadores e demais intervenientes nos locais
de trabalho;
9. Promover a integração da prevenção nos sistemas de comunicação da empresa, preparando
e disponibilizando a necessária informação específica;
10. Dinamizar processos de consulta e de participação dos trabalhadores;
11. Desenvolver as relações da empresa com os organismos da rede de prevenção.

Curso de formação contínua
de técnicos superiores de
segurança e higiene no
trabalho
Nível 5
108 Horas

_________________________________________________________________
SGP- Departamento de Formação | Rua Tomás de Figueiredo 2 C | 1500-599 Lisboa
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Lisboa início a 3 de Setembro 2016

ENQUADRAMENTO
A formação de técnicos em segurança e higiene do trabalho assume grande
relevância dado o papel fulcral que estes profissionais desempenham no
âmbito da implementação do sistema de prevenção de riscos profissionais,
particularmente nas atividades dos serviços de segurança e higiene do
trabalho das empresas.
Após a obtenção da certificação é fundamental que o Técnico Superior de
Segurança e Higiene do Trabalho se mantenha atualizado sobre novas regras
e normas legais, riscos emergentes, novas tecnologias, metodologias e
técnicas de prevenção.
Esta atualização é, de resto, obrigatória para a renovação do Certificado de
Aptidão Profissional (CAP) dos Técnicos Superiores de SHT.

OBJETIVOS
No final do curso o participante deverá possuir conhecimentos aprofundados e
atualizados acerca da sua área de intervenção, nomeadamente:
- Legislação, normas e regulamentos de segurança, higiene e saúde do
trabalho;
- Riscos emergentes de novas formas de organização de trabalho ou de setor
de atividade;
- Introdução de novas tecnologias;
- Metodologias e técnicas de prevenção.

DESTINATÁRIOS

FORMADORES
Os nossos formadores são profissionais com vasta experiência no campo da
formação profissional e da Segurança e Higiene do Trabalho. Todos possuem
Certificado de Aptidão Profissional de formador.
Coordenador Científico do curso: Professor Doutor João Paulo Sousa.

DATA/ HORÁRIO/ LOCAL
Início a 3 de Setembro de 2016 - 3ª a 6ª, das 19.30h às 23.30h; Sábado das
09h00 às 18h00.

PREÇO
O preço do curso será de 975€ + IVA. Este preço inclui manual, documentação,
pasta e coffee-breaks e emissão do certificado de conclusão.

FICHA DE INSCRIÇÃO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Nome: -_________________________________________________________________
Habilitações Académicas:___________________________________________________
Profissão: _______________________________________________________________
Número B.I.:_____________________ Data:____________ Arquivo:________________

A Formação Contínua destina-se a candidatos que tenham exercido a
atividade de Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho por um
período inferior a 2 anos durante o período de validade do CAP.

Número de Contribuinte:____________________________________________________

PLANO CURRICULAR

Código Postal:______-____ _________________________________________________

Morada:_________________________________________________________________

Telefone/ Telemóvel: ______________________________________________________
1- LEGISLAÇÃO, REGULAMENTOS E NORMAS – 32 H
2 - RISCOS EMERGENTES – 32 H
3 – METODOLOGIAS E TÉCNICAS DE PREVENÇÃO – 32 H
4 - BOAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA E HIGIENE EM CONTEXTO DE TRABALHO – 12H

Email: __________________________________________________________________

Data limite para inscrições: 22 de Agosto de 2016 | Inscrições Limitadas

