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DESIGNAÇÃO DO CURSO Segurança e Higiene no Trabalho - Escritórios DURAÇÃO(h) 10 h 

AREA DE FORMAÇÃO  862- Segurança e higiene e no trabalho 

OBJETIVO GERAL Identificar os principais perigos e riscos associados ao trabalho em escritórios e as 

respetivas medidas a adotar de modo a prevenir acidentes de trabalho, doenças 

profissionais e melhorar as condições de trabalho. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

No final da ação os formandos deverão: 

- Indicar os objetivos da Higiene e Segurança no Trabalho 

- Definir o conceito de acidente de trabalho e doença profissionais 

- Identificar os principais perigos e riscos associados ao trabalho em escritórios 

- Conhecer as medidas de prevenção e proteção contra os riscos associados aos 

escritórios 

DESTINATÁRIOS  Este curso destina-se a todos aqueles que pretendem adquirir ou desenvolver 

conhecimentos em Segurança e higiene no trabalho associados ao trabalho em 

escritórios ou tarefas desenvolvidas na posição sentada, com recurso a 

computadores. 

REQUISITOS Os formandos para poderem frequentar este curso devem: 

- ter acesso a um computador com ligação à internet e um browser como o Firefox , 

Internet Explorer, Safari  e Google Chrome; 

- apresentar disponibilidade e apetência para o autoestudo e capacidade de 

automotivação; 

Os formandos não necessitam de conhecimentos prévios sobre esta temática. 

FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação a distância em regime e- learning 

MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de aperfeiçoamento 

CONTEÚDOS 

MÓDULO/CONTEÚDO 
HORAS 

Presenciais Síncronas Assíncronas 

- Segurança e Higiene no trabalho- conceitos gerais 0 0 2 

- Perigos, riscos e medidas de prevenção e proteção 0 0 8 

TOTAL 
0 0 10 

10 

LOCAL DA FORMAÇÃO PRESENCIAL  Não aplicável 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

As sessões a distância baseiam-se numa aprendizagem autónoma do formando, tendo o tutor um papel de 

motivador e de esclarecimento de dúvidas.  

Este curso desenvolve-se apenas em sessões assíncronas. 
 

Sessões assíncronas- os formandos através do computador com acesso à Internet podem aceder à plataforma de 

formação e estudar ao seu ritmo a qualquer hora e em qualquer lugar. Podem utilizar o fórum e as mensagens para 

comunicar com o tutor e os restantes formandos. Estas sessões possuem o apoio do tutor o qual responde às 

dúvidas colocadas pelos formandos, num prázo máximo de 24 horas úteis, propõem atividades didáticas e dá o 

feedback às atividades realizadas; 
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CRITÉRIOS E METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO  

Os formandos serão avaliados ao longo do curso (avaliação formativa) por meio de atividades didáticas propostas 

pelo tutor, participação (utilização do fórum de discussão, mensagem para participantes e correio eletrónico), 

motivação, aquisição e aplicação de conhecimentos e relações interpessoais. No final do curso existirá uma 

avaliação sumativa através de um teste de avaliação final. 

Os formandos para obterem aproveitamento deverão possuir um resultado final igual ou superior a 50%. O resultado 

final consiste na média aritmética entre a avaliação formativa, com um peso de 50%, e a avaliação sumativa, com um 

peso de 50%. 

CRONOGRAMA 

Data de início: a agendar pelo formando                          Data de fim: 30 dias após o início do curso  

 


