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Formação em Segurança e Saúde no Trabalho 

INTRODUÇÃO 

No atual quadro legislativo (Lei 7/2009 – Código do Trabalho) e (Lei 102/2009 – Regime 

jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho) é bem claro que a responsabilidade 

pelas condições de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, bem como a Formação 

Profissional dos trabalhadores, cabe à entidade patronal, podendo esta recorrer a serviços 

externos para o cumprimento desta obrigação legal. 

O Código do Trabalho define ainda que: 

 

A pensar em todas as empresas com as quais já trabalha, a Clínica Dr. Avelar 

desenvolve programas de formação profissional direcionados para os trabalhadores o que, 

estrategicamente, significa: 

 Promover as competências; 

 Desenvolver a qualidade; 

 Reforçar a competitividade. 

 

Vantagens que a empresa tem ao adquirir os nossos “pacotes” de formação: 

1. Num mesmo espaço, acesso a diversos serviços nas áreas da Segurança, Saúde e área 

Comportamental; 

2. Serviço “dois em um” onde, numa só deslocação, pode garantir a realização de consulta 

e/ou exames médicos, bem como oferecer ao colaborador um primeiro pacote de 

formação profissional; 

3. Cumprimento das obrigações legais das empresas no sentido de proporcionarem 35 

horas de formação anual a cada funcionário; 

4. Obtenção de um Certificado de Formação Profissional emitido pela plataforma SIGO; 

5. Oferta variada e atual de ações de formação; 

6. Flexibilidade de adequação dos conteúdos às necessidades da organização; 

7. Formação ministrada por profissionais qualificados e autorizados pelo IEFP; 

8. Valorização profissional dos seus colaboradores, tornando-os mais proativo e 

dinâmicos. 

9. Contribui para o para uma maior competitividade das empresas; 

10. A organização ganha melhorias ao nível do seu funcionamento. 

“O trabalhador tem direito, em cada ano, a um número mínimo de trinta e cinco horas de 

formação contínua ou, sendo contratado a termo por período igual ou superior a três meses, 

um número mínimo de horas proporcional à duração do contrato nesse ano.” 

Nº 2, do art.º. 131  

 

 

http://www.clincadravelar.pt/
mailto:formacao@clinicadravelar.pt
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Formação em Segurança e Saúde no Trabalho 

Designação dos Cursos (em anexo os objectivos e conteúdos das 3 primeiras ações) 

I Noções básicas de Segurança e Organização no trabalho 
2018 

AÇÕES 
REGULARES 

II Prevenção e Combate a Incêndios – 1ª Intervenção 

III Primeiros Socorros 

IV Segurança e Higiene no Trabalho  

V Ergonomia no Posto de Trabalho 

2018 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

CONSOANTE 
AS 

NECESSIDADE 
DOS CLIENTES 

VI Prevenção de Riscos Profissionais 

VII Gestão de Stress e Gestão de Conflitos  

VIII Liderança e Motivação de Equipas 

IX Atendimento e Fidelização de Clientes 

X Nutrição & Alimentação – A marmita 

 

Destinatários 

Empregadores e trabalhadores em geral (os grupos deverão ter no máximo 12 pessoas por ação 

de formação). 

 

Duração 

Estes cursos têm a duração de 4 horas cada, correspondendo a uma sessão por cada ação. 

 

Tabela de Preços 

PACOTES DE FORMAÇÃO 
(por colaborador) 

VALOR* 
(por colaborador) 

4 horas 40€ 

8 horas 72€ 

12 horas 96€ 

16 horas 120€ 

Manual + Certificado 
(por pacote/colaborador) 

5€ 

* A todos os valores acresce IVA à taxa em vigor 

 

 

http://www.clincadravelar.pt/
mailto:formacao@clinicadravelar.pt
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Formação em Segurança e Saúde no Trabalho 

Condições de pagamento 

 Método: Por transferência bancária. 

 Pagamento integral no ato de adjudicação ou Prestacional (apenas para a compra de 8 

ou mais horas, por colaborador) 

o 50% na adjudicação + restante até ao dia da formação; 

o Ou 30% na adjudicação + restante até 3 prestações anuais. 

http://www.clincadravelar.pt/
mailto:formacao@clinicadravelar.pt
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Formação em Segurança e Saúde no Trabalho 

CURSO I 

Noções básicas de Segurança e Organização no trabalho 

 

Objetivos Gerais 

Esta formação tem como principais objetivos: 

 Proporcionar conhecimentos básicos de Segurança no trabalho; 

 Desenvolver nos formandos a capacidade de organização pessoal e gestão de tempo. 

 

 

Objetivos Específicos 

Pretende-se assim que, no final da formação, os alunos sejam capazes de: 

 Explicar os conceitos relacionados com a segurança, higiene e saúde no trabalho. 

 Identificar os principais riscos presentes no local de trabalho e na atividade 

 Conhecer os conceitos de ergonomia e acidente adequados ao seu posto de trabalho; 

 Aplicar técnicas de gestão do tempo no âmbito da atividade profissional. 

 Aplicar os princípios de organização do trabalho em equipa 

 

Conteúdos Programáticos 

Módulo I – Noções básicas de Segurança e Higiene no trabalho 

 Conceitos gerais 

 Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 

 Principais riscos e sua prevenção 

 Noções de ergonomia; 

 Condições do espaço de trabalho: de pé ou sentado, trabalho com ecrãs;  

 Movimentação manual de cargas; 

 Sinalização de Segurança e Iluminação de Emergência; 

 

Módulo II – Gestão do tempo e organização do trabalho 

 Auto-avaliação e planeamento 

 Técnicas de Gestão de tempo eficaz 

 Trabalho em equipa 

http://www.clincadravelar.pt/
mailto:formacao@clinicadravelar.pt
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Formação em Segurança e Saúde no Trabalho 

CURSO II 

Combate a Incêndios – 1ª intervenção 

 

Objetivos Gerais 

Esta formação tem como principal objetivo dotar os formandos de conhecimentos teóricos e 

práticos que lhes permitam atuar com extintores, perante focos de incêndio. 

 

 

Objetivos Específicos 

Mais especificamente pretende-se que no final da formação os alunos: 

 Conhecer a fenomenologia da combustão 

 Reconhecer métodos de extinção e as classes de fogo 

 Adquirir noções de agentes de extintores  

 Interiorizar noções de combate a incêndios 

 

Conteúdos Programáticos 

Módulo I – O fogo 

 Combustão e Comburente 

 Os elementos do fogo  

Módulo II – Incêndio 

 Evolução de um incêndio  

 Classificação dos incêndios  

 A extinção de incêndios  

Módulo III – Agentes extintores  

 Equipamento de combate a incêndio – extintores  

 Redes de incêndio 

 

 

http://www.clincadravelar.pt/
mailto:formacao@clinicadravelar.pt
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Formação em Segurança e Saúde no Trabalho 

CURSO III 

Primeiros Socorros – 1ª Assistência 

 
Objetivos Gerais 

Esta formação tem como principal objetivo capacitar os formandos com os conhecimentos 

teóricos e práticos que lhes permita prestar a primeira assistência a sinistrados. 

 

Objetivos Específicos 

Mais especificamente pretende-se que no final da formação os aluno deverão ser capazes de: 

 Identificar as situações de emergência e as formas de atuação perante os diferentes tipos 

de acidentes; 

 Aplicar as técnicas de primeiros socorros e prestar a primeira assistência a vítimas de 

acidente ou doença súbita até à chegada de socorro especializado. 

 

Conteúdos Programáticos 

Módulo I – Princípios gerais de Socorrismo 

 Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) 

 Caixa de Primeiros Socorros 

Módulo II – Actuação em Situação de Acidente ou Doença Súbita 

 Alterações Cardio- Respiratórias 

 Suporte Básico de Vida 

 Obstrução da via aérea do adulto 

 Choque 

 Envenenamento / Intoxicação 

 Hemorragias 

 Feridas 

 Queimaduras 

 Lesão pelo ambiente quente ou frio 

 Fraturas e traumatismos 

 Alterações de conhecimento 

 Posição lateral de segurança (PLS) 

 Hipoglicémia e Hiperglicémia 

http://www.clincadravelar.pt/
mailto:formacao@clinicadravelar.pt
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Formação em Segurança e Saúde no Trabalho 

 Dor torácica 

 Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

 Afogamento 

 Crise Asmática 

 

 

http://www.clincadravelar.pt/
mailto:formacao@clinicadravelar.pt

