










Primeira Intervenção 
no Combate a Incêndios
Objetivos
● Dotar os trabalhadores de conhecimentos 

e competências adequadas sobre 
segurança contra incêndios em edifícios

Programa
1. Enquadramento
2. Fenomenologia do fogo
3. Sinalização de Incêndio
4. Sinalização de Emergência
5. Meios de deteção e alarme de incêndio
6. Meios de extinção de incêndio

Sensibilização em 
Segurança e Saúde no 
Trabalho
Objetivos
Conhecer as obrigatoriedades Legais relativas 
à Segurança e Saúde no Trabalho

Programa
1. Enquadramento Legal
2. Principais fatores de risco
3. Princípios de prevenção

4 horas

4 horas



Movimentação Manual 
de Cargas
Objetivos
● Identificar os fatores de risco relacionados 

com atividade.
● Identificar comportamentos posturais 

favoráveis.
● Aplicar as medidas de prevenção dos 

fatores de risco.

Programa
1. Enquadramento
2. Principais fatores de risco profissionais 

associados à MMC
3. Técnicas seguras de MMC
4. Linhas gerais de prevenção

Postos de Trabalho 
Informatizados
Objetivos
● Dotar os trabalhadores de conhecimentos 

e competências adequadas sobre posturas 
e comportamentos quando têm um posto 
de trabalho informatizado

Programa
1. Introdução 2. Caracterização e definições
3. Atitudes posturais 4. Necessidades 
dos meios de trabalho 5. Linhas gerais de 
Prevenção 6. Exercícios de escritório

Utilização de Equipamentos 
de Proteção Individual
Objetivos
● Pretende-se através desta sessão que os 

colaboradores fiquem sensibilizados para 
a utilização de Equipamentos de Proteção 
Individuais, assim como compreendam os 
benefícios decorrentes da utilização dos 
mesmos.

Programa
1. Equipamentos de Proteção Individual
2. Os vários Equipamentos de Proteção 

Individual
3. Sinalização de obrigatoriedade de 

utilização de EPI´s 
4. Sistema respiratório
5. Composição da atmosfera
6. Máscaras

4 horas 4 horas

4 horas



4 horas 12 horas

4 horas

Primeiros Socorros e 
Suporte Básico de Vida
Objetivos
● Dotar os trabalhadores de conhecimentos 

e competências adequadas e específicas 
à realidade de cada empresa, de forma a 
que saibam aplicar medidas de primeiros 
socorros adequadas a cada contexto.

● Diminuir a mortalidade e a morbilidade no 
contexto de trabalho.

Programa
1. Noções gerais de socorrismo
2. Serviço Integrado de Emergência Médica 

(SIEM)
3. Elos da cadeia de sobrevivência
4. Suporte Básico de Vida
5. Posição Lateral de Segurança 
6. Primeiros socorros relativamente a diversas 

ocorrências médico-cirúrgicas

Hábitos de Vida Saudável
Objetivos
● Pretende-se que todos os Utentes 

obtenham informação de Vida Saudável e 
possam melhorar a sua qualidade de vida.

Programa
1. Aconselhamento nutricional  geral;
2. Esclarecimento individual sobre hábitos de 

Vida Saudáveis (Alimentação, Tabagismo, 
Alcoolismo e outras dependências, Stress). 



4 horas 4 horas

4 horas

Gestão do tempo
Objetivos
● Proporcionar técnicas e instrumentos de 

gestão do tempo

Programa
1. A Gestão do Tempo 
2. Estabelecer objetivos e prioridades 
3. Planear atividades e tarefas
4. Organização pessoal 
5. Organização do Trabalho

Gestão de Conflitos
Objetivos
● Identificar fontes de conflito para 

determinar formas de evitar o mesmo; 
Descobrir conflitos ocultos e expô-
los; Desenvolver situações para 
transformar situações conflituosas em 
eventos produtivos; Identificar “pontos 
fracos” pessoais e como lidar com os 
desentendimentosPrograma

1. Visão tradicional e Visão atual do conflito 2. Os vários tipos de conflito 3. Identificar diferentes 
formas de lidar com os conflitos 4. Conflito e crescimento pessoal 5. Efeitos do conflito não 
resolvido 6. Construir confiança através do conflito 7. Mudar de Mentalidade 8. Técnicas 
de resolução de conflitos 9. Personalidade e conflito 10. Expor o conflito 11. Do conflito à 
colaboração 12. Lidar com pessoas e circunstâncias difíceis

Gestão de Stress
Objetivos
● Informar, sensibilizando (alertando) 

os Trabalhadores para o fenómeno 
do stress. Gerar maior conhecimento 
para que se possa gerir o mesmo em 
contextos múltiplos potenciando assim a 
qualidade de vida dos/as trabalhadores/
as. Pretende-se que no final da sessão os 
formandos estejam mais informados acerca 
do fenómeno e de formas para a sua 
sinalização, combate e prevenção.

Programa
1. Introdução 2. O Mundo do Trabalho e 
o Trabalhador 3. Os riscos ocupacionais e 
a Saúde e Segurança no Trabalho 4. Stress 
5. Situações que induzem stress 6. Sinais e 
sintomas de stress 7. O Mundo do Trabalho 
e o stress 8. Burnout 9.  Estratégias para 
combater o stress 10. Estratégias de prevenção 
11. Estratégias de intervenção



Hidratação em 
contexto Laboral
Objetivos
● A importância da hidratação no ser 

humano, as recomendações e formas de 
atingir o bom estado de hidratação.

Conteúdos
1. Conceito de hidratação.
2. Percentagem de água corporal.
3. Balanço hídrico.
4. Funções da água no organismo.
5. Recomendações hídricas.
6. Sinais e sintomas da desidratação.
7. Dados de consumo de bebidas na 

população portuguesa.
8. Formas de hidratação.
9. Rótulos de bebidas.
10. Mitos sobre hidratação.

Alimentação em 
contexto Laboral
Objetivos
● As vantagens de uma alimentação 

saudável em contexto Laboral.

Conteúdos
1. Noções básicas nutrição e alimentação.
2. Inter-relação entre emprego e alimentação.
3. Estratégias de aquisição de hábitos 

alimentares mais saudáveis.

4 horas

4 horas



Sensibilização em 
Segurança e Saúde 
no Trabalho
Objetivos
● Conhecer as obrigatoriedades Legais 

relativas à Segurança e Saúde no Trabalho

Programa
1. Enquadramento Legal
2. Principais fatores de risco
3. Princípios de prevenção

Primeiros Socorros e 
Suporte Básico de Vida
Objetivos
● Dotar os trabalhadores de conhecimentos 

e competências adequadas e específicas 
à realidade de cada empresa, de forma a 
que saibam aplicar medidas de primeiros 
socorros adequadas a cada contexto.

● Diminuir a mortalidade e a morbilidade no 
contexto de trabalho.

Programa
1. Noções gerais de socorrismo
2. Serviço Integrado de Emergência Médica 

(SIEM)
3. Elos da cadeia de sobrevivência
4. Suporte Básico de Vida
5. Posição Lateral de Segurança 
6. Primeiros socorros relativamente a diversas 

ocorrências médico-cirúrgicas

Hábitos de Vida Saudável
Objetivos
● Pretende-se que todos os Utentes 

obtenham informação de Vida Saudável e 
possam melhorar a sua qualidade de vida.

Programa
1. Aconselhamento nutricional  geral;
2. Esclarecimento individual sobre hábitos de 

Vida Saudáveis (Alimentação, Tabagismo, 
Alcoolismo e outras dependências, Stress).

12 horas 4 horas

4 horas



Postos de Trabalho 
Informatizados
Objetivos
● Dotar os trabalhadores de conhecimentos 

e competências adequadas sobre posturas 
e comportamentos quando têm um posto 
de trabalho informatizado

Programa
1.  Introdução
2. Caracterização e definições
3. Atitudes posturais
4. Necessidades dos meios de trabalho
5. Linhas gerais de Prevenção
6. Exercícios de escritório

Gestão de Stress
Objetivos
● Informar, sensibilizando (alertando) 

os Trabalhadores para o fenómeno 
do stress. Gerar maior conhecimento 
para que se possa gerir o mesmo em 
contextos múltiplos potenciando assim a 
qualidade de vida dos/as trabalhadores/
as. Pretende-se que no final da sessão os 
formandos estejam mais informados acerca 
do fenómeno e de formas para a sua 
sinalização, combate e prevenção.

Programa
1. Introdução 2. O Mundo do Trabalho e 
o Trabalhador 3. Os riscos ocupacionais 
e a Saúde e Segurança no Trabalho 4. 
Stress 5. Situações que induzem stress 6. 
Sinais e sintomas de stress 7. O Mundo do 
Trabalho e o stress 8. Burnout 9. Estratégias 
para combater o stress 10. Estratégias de 
prevenção 11. Estratégias de intervenção

Primeira Intervenção 
no Combate a Incêndios
Objetivos
● Dotar os trabalhadores de 

conhecimentos e competências 
adequadas sobre segurança contra 
incêndios em edifícios

Programa
1. Enquadramento
2. Fenomenologia do fogo
3. Sinalização de Incêndio
4. Sinalização de Emergência
5. Meios de deteção e alarme de incêndio
6. Meios de extinção de incêndio

4 horas

4 horas 4 horas



Gestão do tempo
Objetivos
● Proporcionar técnicas e instrumentos de 

gestão do tempo

Programa
1. A Gestão do Tempo 
2. Estabelecer objetivos e prioridades 
3. Planear atividades e tarefas
4. Organização pessoal 
5. Organização do Trabalho

Gestão de Conflitos
Objetivos
● Identificar fontes de conflito para 

determinar formas de evitar o mesmo; 
Descobrir conflitos ocultos e expô-
los; Desenvolver situações para 
transformar situações conflituosas em 
eventos produtivos; Identificar “pontos 
fracos” pessoais e como lidar com os 
desentendimentos

Programa
1. Visão tradicional e Visão atual do conflito
2. Os vários tipos de conflito
3. Identificar diferentes formas de lidar com 

os conflitos
4. Conflito e crescimento pessoal
5. Efeitos do conflito não resolvido
6. Construir confiança através do conflito
7. Mudar de Mentalidade
8. Técnicas de resolução de conflitos
9. Personalidade e conflito
10. Expor o conflito
11. Do conflito à colaboração
12. Lidar com pessoas e circunstâncias difíceis

4 horas

4 horas





Prevenção e Risco Cardiovascular

Objetivos
● Sensibilizar para os Riscos de Doença 

Cardiovascular

Conteúdos
1. Medição da Tensão Arterial.
2. Medição do perímetro abdominal e IMC e 

índice de massa gorda.
3. Avaliação da glicose e colesterol em jejum.
4. Aconselhamento individual com 

abordagem à avaliação de risco 
Cardiovascular.

Prevenção à Exposição Solar

Objetivos
● Prevenir os riscos da Exposição Solar

Conteúdos
1.  Cuidados a ter com a pele. 
2. Sinais de Alarme.

Nutricionismo

Objetivos
● Sensibilizar para os benefícios dos hábitos 

de uma alimentação saudável. Equilibrar o  
peso com Saúde.

Conteúdos
1. Aconselhamento individual com Nutricionista

4 horas (meio-dia)

Limite de 25 utentes

4 horas (meio-dia)

Limite de 25 utentes

4 horas (meio-dia)

Limite de 25 utentes



Deixar de fumar

Objetivos
● Avaliação breve dos fumadores no Local 

de Trabalho;
● Promover a cessação tabágica dos 

fumadores, através do método dos 5 A`s.

Conteúdos
1.  Sensibilização para deixar de fumar
2.  Teste de Fargstrom
3.  Avaliação dos dados Antropométricos
4.  Medição da tensão arterial
5.  Avaliar se o fumador está disposto a deixa 

de fumar nos próximos 30 dias

Ergonomia

Objetivos
● Assegurar a adaptação do trabalho ao 

homem. Assegurar ao colaborador, o 
conforto adequado e os métodos de 
prevenção de acidentes e de patologias 
especificas para cada tipo de função   
(atividade executada). Prevenção de 
doenças Profissionais.

Conteúdos
1.  Formação básica sobre Ergonomia;
2. Análise ergonómica do Posto de Trabalho 

(o que é)
3. Intervenção ergonómica nos Postos de 

Trabalho.

4 horas (meio-dia)

Limite de 12 utentes

4 horas (meio-dia)

Limite de 16 utentes



Ginástica Laboral “on job”

Objetivos
● Manter-se em Forma

Conteúdos
1.  A Ginástica Laboral é uma forma de 

atividade física realizada no horário de 
expediente e que decorre no próprio local 
de trabalho. É uma atividade que tem uma 
curta duração, até 30 minutos por cada 
sessão, funcionando como pausa ativa, não 
causando fadiga física nem transpiração, 
e não sendo por isso necessário qualquer 
equipamento específico

Quick Massage

Objetivos
● Manter-se em Forma, libertar toda 

a energia que está bloqueada numa 
determinada área do corpo, fazendo-a 
circular por todo o organismo e evitando 
disfunções e outras tensões que possam 
afetar o dia a dia dos colaboradores  

Conteúdos
1.  A Quick Massage é uma técnica de 

massagem holística baseada no tratamento 
terapêutico de shiatsu. Consiste em 
sessões de curta duração (15 a 20 min), 
é realizada numa cadeira especialmente 
projetada onde o colaborador fica numa 
posição muito confortável e relaxante 
o que permite que a massagista possa 
trabalhar de maneira fácil e com ótimos 
resultados na região cervical, ombros, 
membros superiores e região dorsal. A 
Quick Massage é indicada para todos 
os indivíduos, homens e mulheres, que 
necessitem relaxar e diminuir os danos de 
uma vida stressante. Em média, em cada 
hora são atendidos quatro colaboradores

30 minutos por cada sessão

Limite de 15 utentes

4 horas (meio-dia)

Limite de 16 utentes





Programa intensivo 
de Cessação Tabágica

Objectivos
● Avaliar os fumadores no Local de Trabalho 

com avaliação individual e personalizada.
● Promover e manter a cessação tabágica 

dos trabalhadores, através de programa 
intensivo de cessação tabágica com 
acompanhamento médico individual, 
fazendo uso, se necessário, de 
tratamento farmacológico (o custo destes 
medicamentos não está incluído neste 
programa).

Metodologia de Trabalho
● O programa intensivo de cessação 

tabágica inclui um total de 5 consultas 
Médicas, 1 consulta inicial de informação/
avaliação do Fumador e 4 consultas 
médicas de acompanhamento por cada 
Fumador.

Duração do Programa 
de Cessação Tabágica

1ª Fase
Número mínimo de Fumadores 
para este programa
Consulta inicial:
25 Fumadores

2ª Fase
Número mínimo de Fumadores 
para este programa
Consulta de Acompanhamento: 
12 Fumadores
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