
VISÃO GERAL
HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Acção de Formação Carga Horária Valor/formando (MZN) Reconhecimento/Certificação Datas e Horário

Higiene e Segurança no Trabalho 30 horas 25 000,00* Certificado ITGest 06 a 17 de Setembro de 2021

Horário: 09h30 - 12h30*Ao valor apresentado acresce 
IVA à taxa legal em vigor

Perfil do Formador:

Pedro Gomes

Licenciado em Arquitectura na variante de Planeamento, Mestre em Arquitectura, Pedro Filipe Costa

Gomes é igualmente Formador Certificado, Técnico Superior de Higiene e Segurança do Trabalho,

Membro da Ordem dos Arquitectos, dispondo de um percurso profissional muito rico nas suas áreas de

intervenção. Actualmente formador/coordenador nas áreas técnicas de Higiene e Segurança no

Trabalho, Ambiente e OHSAS, Desenho Técnico, Autocad e CNC para diferentes grupos etários,

desempenhou também funções de Arquitecto e actos de profissão (Execução de projectos de

arquitectura, execução de projectos de comportamento térmico no âmbito do novo regulamento de

RCCTE, fiscalização, direcção de obra e coordenação de segurança em obra).

Destinatários:

• Público em geral que pretenda obter conhecimentos no âmbito

da higiene e segurança no trabalho e profissionais do sector.

Modalidade de Formação:

Virtual Live Classroom

Contactos:

ITGest Moçambique: +258 845 218 203

www.itgest.co.mz | www.formacao.itgest.co.mz

http://www.itgest.co.mz/
http://www.formacao.itgest.co.mz/
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Objectivos Específicos:

• Enfatizar a importância da aplicação da legislação de Higiene e

Segurança do Trabalho;

• Promover a Higiene e Segurança no Trabalho como factor de

melhoria da qualidade de vida e de trabalho;

• Fornecer bases fundamentais conducentes à identicação dos

principais riscos associados aos ambientes de trabalho;

• Desenvolver comportamentos seguros no domínio da

Segurança e Higiene do Trabalho;

• Promover a aplicação dos princípios e práticas da Higiene e

Segurança no Trabalho;

• Promover a cultura de prevenção e segurança em termos de

organização e implementação de planos de emergência.

Duração da Formação:

30 horas

PROGRAMA
HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Objectivos Gerais:

• Adquirir competências básicas na área de HST que permitam o

desempenho de funções de prevenção e de protecção contra

riscos profissionais, no âmbito das acções consagradas na lei.

Conteúdos Programáticos:

Enquadramento Legal
• Noções de Legislação Laboral 
• Quadro normativo da prevenção de riscos laborais
• Organização e funcionamento dos serviços de segurança, 

higiene e saúde no trabalho
• Obrigações dos empregadores e dos trabalhadores 
• Legislação de âmbito sectorial 
• Legislação aplicável ao licenciamento industrial

Conceitos Básicos de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho
• Definição de segurança, higiene e saúde do trabalho 
• Definição de acidente de trabalho e doença profissional
• Definição de perigo, risco, acto inseguro e condição perigosa
• Definição de protecção, protecção colectiva e protecção 

individual e prevenção

Higiene no Trabalho
• Princípios e domínios da higiene no trabalho; 
• Noções de toxicologia; 
• Metodologias e técnicas de avaliação e controlo da 

exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos
• Desenvolvimento de Casos Práticos

Segurança do Trabalho
• Princípios e domínios da segurança do trabalho
• Causas e consequências dos acidentes de trabalho
• Avaliação e controlo de riscos profissionais
• Instrumentos de detecção e de medição no domínio da 

segurança
• Desenvolvimento de Casos Práticos

Controlo e Prevenção de Riscos Profissionais
• Princípios gerais da prevenção; 
• Medidas de prevenção e de protecção individual e colectiva
• Equipamentos de protecção individual e respectivos 

critérios de selecção
• Critérios de utilização, manutenção e conservação dos 

equipamentos de protecção individual
• Sinalização de segurança
• Desenvolvimento de Casos Práticos

Organização da Emergência
• Plano de emergência interno e medidas de autoprotecção
• Equipa de segurança
• Prevenção e actuação em caso de emergência
• Equipamentos de combate, de evacuação e de primeiros 

socorros


