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Conteúdo Programático  
 
_ Enquadramento legislativo do DL nº 254/2007, de 12 de Julho; 
 
_ Verificação da aplicabilidade de acordo com o Dl 254/2007; 
 
_ Entidades envolvidas - APA; ANPC; IGAMAOT (Ex: IGAOT); 
 
_ Exemplos de Acidentes industriais graves e causas subjacentes; 
 
_ Sistema de Gestão de Segurança para a Prevenção de Acidentes Graves: 
 
_ Política de prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas 

Objetivos Pedagógicos (Gerais e Específicos) 
 
 

•  Conhecer as regras e normas básicas de segurança tendo em consideração o local de 

trabalho e as funções inerentes 

• Identificar os perigo e riscos existentes na atividade laboral em indústrias  

• Conhecer as normas e regras de conduta de segurança de forma a prevenir acidentes de 

trabalho  

• Adquirir os conhecimentos acerca de matérias perigosas  
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_ Planeamento:     
 
_ Definição de objetivos;     
 
_ Identificação e avaliação dos riscos de acidentes graves envolvendo substâncias. 
 
_ Política de prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias perigosa; 
 
_ Planeamento de emergências. 
 
 
Forma de Organização da Formação 
 
Presencial. 
 
 
Metodologias de Formação 
 
A metodologia da formação é predominantemente participativa e assenta na realização de 

situações práticas.  

 
Metodologias de Avaliação das Aprendizagens 
 
São também considerados para avaliação os parâmetros relativos: assiduidade e pontualidade; 

interesse e empenho; participação e a capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos. 

No final da formação existe a aplicação de um teste para aferir os conhecimentos obtidos pelos 

formandos.  

 
Recursos pedagógicos/Espaços e equipamentos 
 
Material audiovisual e técnico a disponibilizar em cada ação: sala com mobiliário adequado; 

videoprojector; quadro e outros.  

A cada formando será entregue um Manual de apoio à formação.  

De acordo com as necessidades detetadas ao nível de recursos específicos a utilizar pelos 

formadores estas serão solicitadas pelo mesmo.  
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Público-alvo: Operadores Técnicos e Técnicos superiores de Segurança e Higiene do Trabalho; 

Quadros Dirigentes, bem como outros profissionais cuja atividade se encontre relacionada com a 

Segurança e Higiene no Trabalho; Analistas de riscos de seguradoras. 

 
Duração Total do Curso: 04 horas 
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