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Curso  Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão 

(Ambiente, Qualidade, Segurança e 

Responsabilidade Social) 

Ano letivo 2021/2022 

Unidade Curricular Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho ECTS 5 

Regime Obrigatório 

Ano 1 Semestre 1.ª Sem. Horas de trabalho globais 

Docente Especialista Carlos Aquino Monteiro Total 140 Contacto 60 

Coordenador de área 

disciplinar  

Prof. Doutor José Carlos Almeida 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Adquirir e desenvolver conhecimentos, competências e ferramentas no domínio da Gestão 

da Segurança e Saúde no Trabalho nomeadamente:  

a) Transmitir aos estudantes conceitos básicos ao nível da Segurança e Saúde no 

Trabalho e dotá-los da capacidade para caraterizar, analisar, avaliar, controlar, auditar e 

gerir os riscos laborais. 

b) Demonstrar a importância do investimento nos domínios da Gestão da Segurança e 

Saúde no Trabalho. 

c) Capacidade para atuar preventivamente nas situações de trabalho lesivas para a 

integridade física e psíquica do trabalhador, procurando contribuir para uma gestão de 

recursos mais eficaz. 

d) Capacidade para diagnosticar e gerir as fontes causadoras de desconforto e geradoras 

de stresse nos colaboradores, desenvolver soluções caso a caso respeitando as 

diferenças individuais. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

a) Princípios e domínios da higiene, segurança e saúde do trabalho. 

b) Breve história da organização da higiene, segurança e saúde no trabalho. 

c)  Legislação, diretivas comunitárias e convenções aplicadas à segurança e saúde no 

trabalho. 
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d) Enquadramento relativo à organização dos serviços de SHST. 

e) Fatores de risco: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos e psicossociais. 

f) Análise de riscos. 

g) Avaliação de riscos. 

h) Gestão e controlo de riscos. 

i) Dispositivos individuais de segurança: seleção e características. 

j) Prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais de trabalho. 

k) Segurança contra o risco de incêndio. 

l) Noções básicas de emergência e evacuação. 

m) Noções básicas de primeiros socorros. 

n) Implementação de sistemas de gestão da segurança e saúde através da norma OHSAS 

18001/NP 4397. 

o) Gestão do tempo e do stresse organizacional. 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

O conteúdo programático definido permite desenvolver as competências que se pretendem 

que os alunos adquiram, na medida em que lhes proporciona as ferramentas, as 

metodologias e as técnicas que permitem que o aluno fique sensibilizado para a 

necessidade do saber-ser, saber-estar e do saber-fazer, no domínio da gestão da segurança 

e saúde no trabalho. 

No final do semestre o aluno deverá ser capaz de forma autónoma participar e desenvolver 

a sua atividade nomeadamente ao nível da gestão, organização, desenvolvimento e 
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aplicação de fundamentos de Segurança e Saúde no Trabalho nas empresas e 

organizações onde venha a estar integrado. 
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- Freitas, Luís Conceição, (2010); Manual de Segurança e Saúde do Trabalho 2ª edição, 

edições Sílabo. (IPG:cota 331.4 FRE) 

- Pinto, Abel, (2009); Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho; Guia para a 

sua implementação, 2ª edição, edições Sílabo. (IPG: cota 331.4 PIN) 

- Rocha, Isabel, (2015); Código do trabalho, 10.ª edição, Porto editora. 

- www.act.gov.pt/. 

- www.iali-aiit.org.  

- http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm. 

- http://www.insht.es/portal/site/Insht/ 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

METODOLOGIAS DE ENSINO: 

A metodologia de ensino utilizada permitirá que o aluno seja centro da aprendizagem. Serão 
ministrados todos os conceitos e técnicas de uma forma teórica, sustentada em casos 
práticos, que permitirão adquirir os conhecimentos necessários para a sua aplicação prática. 
Serão propostos trabalhos práticos de avaliação de riscos, para que os alunos possam 
aplicar e desenvolver as técnicas ensinadas. 

http://www.act.gov.pt/
http://www.iali-aiit.org/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.insht.es/portal/site/Insht/


 

 

 
GUIA DE FUNCIONAMENTO DA 

UNIDADE CURRICULAR 

 
 
 
 

MODELO 
PED.008.02 

 

P á g i n a  | 4 

 
Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais; Estudo de casos; Seminário; 
Disponibilização de conteúdos em e-learning; Ferramentas de trabalho colaborativo; Sessões de 
colaboração periódica. 
 
Devido à situação extraordinária de emergência de saúde COVID-19 e cfr. Despachos do Presidente 
do IPG, as sessões serão em regime misto, bem como o sistema de avaliação.  
 

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO: 

A avaliação desta unidade curricular será contínua através da realização de trabalhos de 

cariz preponderantemente prático, para aquisição e consolidação de conhecimentos. Esta 

avaliação será complementada no final do semestre com uma prova escrita que aborda os 

aspetos teóricos e práticos dos assuntos lecionados. O peso da avaliação relativa aos 

trabalhos é de 60% sendo os restantes 40% relativos à avaliação por frequência/exame 

escrito. No exame de recurso escrito o peso da avaliação por teste escrito é de 100%. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais - o estudante ganha 
conhecimentos na área da investigação aplicada Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, através 
da dinâmica do processo de aprendizagem que é impulsionado com a utilização de meios 
audiovisuais; 

Estudo de casos – o estudante ganha competências na área da Gestão da Segurança e Saúde no 
Trabalho, bem como para desenvolver a investigação aplicada, implicando uma abordagem prática 
através de estudo de casos em contexto real de trabalho; 

Disponibilização de conteúdos multimédia em e-learning – o estudante acede aos conteúdos da 
UC através de novos métodos, atividades e ferramentas de comunicação, através das quais o 
estudante domina as ferramentas de comunicação, conceitos, metodologias e técnicas que reforçam 
a sua capacidade de atuação crítica e lhe proporcionam uma visão global para otimizar a aplicação 
de boas práticas de investigação aplicada; 

Ferramentas de trabalho colaborativo - o estudante participa de forma interventiva e pró-activa na 
elaboração e discussão de novas estratégias e práticas sustentáveis em organizações interagindo 
num sistema de trabalho construtivo e dinâmico, através da elaboração de um trabalho de 
investigação com aplicação prática; 

Sessões de colaboração periódicas - o estudante reforça a sua capacidade de atuação crítica e 
consolida conhecimentos a fim de ganhar competências que lhe garantam uma visão global para 
otimizar as boas práticas de investigação aplicada. 

 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não aplicavel.  

 

Guarda, 30 de junho de 2021 
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Coordenador da área disciplinar 

Professor Doutor José Carlos Almeida 

O docente da unidade curricular 

Carlos Aquino Monteiro 

 


