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Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho para Representante do Empregador e 
Trabalhador Designado-Lei 102/2009-Ponta Delgada-11 a 27 de junho 
 
ENQUADRAMENTO:  O artigo 81º da  Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro prevê que numa empresa, estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos 
com o máximo de nove trabalhadores, cuja atividade não seja de risco elevado e distanciados até 50 quilómetros, as ações de Segurança no Trabalho 
possam ser exercidas pelo próprio empregador, se permanecer habitualmente nos estabelecimentos, ou por trabalhador designado. Para exercer estas 
atividades, o trabalhador designado ou empregador, deve ter formação adequada e permanecer habitualmente na empresa. 
A formação adequada é aquela que permite a esse trabalhador ter as competências básicas, nomeadamente em matéria de Segurança e Higiene do 
Trabalho, saúde, ergonomia, ambiente e organização do trabalho, e ser previamente validada pela Inspeção Regional do Trabalho (IRT). 
A inexistência de empregador ou trabalhador com esta formação, devidamente validado pela IRT, constitui contra-ordenação muito grave, resultando na 
condenação para a empresa de coima muito elevada, podendo colocar em causa a sua subsistência. 
 

DURAÇÃO: 35H 
 

DESTINATÁRIOS: Empregador ou pessoa por ele designada para assegurar as atividades de Segurança.  
 

OBJETIVOS: Identificar a legislação de SHT. Adquirir competências necessárias à identificação de riscos profissionais. 

Identificar as técnicas de prevenção que permitam ao empregador, trabalhador designado a otimização dos meios 
envolvidos e o desenvolvimento da política de prevenção na empresa. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

1ª parte: 11 a 13 junho -9:00H-12:30H 
Legislação em vigor; Enquadramento legal da SHST-Lei nº 102/2009 de 10 de setembro, Lei nº 3/2014 de 28 
janeiro.  
2ª parte: 17 a 19 junho-9:00H-12:30H 
Riscos gerais e sua prevenção:  
Riscos relacionados com as condições de Segurança;  
Riscos relacionados com o meio Ambiente de Trabalho 
3ª parte: 24 a 27 junho-9:00H-12:30H 
Carga de Trabalho, Fadiga e Insatisfação laboral;  
Sistemas elementares de Controlo de Riscos: proteção Coletiva e Individual;  
Noções básicas de atuação em caso de emergência e evacuação;  
Primeiros Socorros;  
Controlo da Saúde dos Trabalhadores.  
Elementos básicos de gestão da prevenção de riscos profissionais  
Gestão de Prevenção de Riscos profissionais na Empresa; 
Organismos públicos relacionados com a SHST.  
 
FORMADORA: Dra. Ana Faria e Castro 
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Valor Inscrição (isento de IVA) 
Associado: 70.00€ 
N/Associado: 105.00€ 
 

Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para  form.ativos@ccipd.pt  até 31 maio 

A inscrição só é considerada definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada e, confirmação da CCIPD via mail ou 
telefone. 
O pagamento do valor de inscrição deverá ser efetuado antes do início do curso, por cheque ou transferência para (IBAN: PT50001800080693655202002 e 
o BIC TOTAPTPL) indicando o curso e o participante. O Comprovativo deve ser reencaminhado para os serviços. 
O não cancelamento da inscrição até 2 dias úteis da data de início do curso obriga ao pagamento de 50% do valor de inscrição. As desistências verificadas 
após o início do curso obrigam ao pagamento integral da inscrição. 
Os valores apresentados estão isentos de IVA. 
É atribuído um certificado no final do curso desde que cumpram 80% de assiduidade, salvo regulamento específico do curso. Nos casos em que frequentem 
de 50% a 80% da duração do curso será emitida uma declaração. 
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