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1. Identificação da Entidade Formadora 
 

Designação: VPROTEC – Serviços & Tecnologia de Segurança, SA 

 

2. Curso :   Acção de Sensibilização de HST 1: Noções Básicas 
 

3. Enquadramento 
 
A VPROTEC visa oferecer um serviço personalizado através do planeamento de operações que se encarrega de 
analisar e programar os serviços com base nas necessidades dos clientes. 
 
Para além da atenção personalizada ao cliente, contando sempre com a última tecnologia do mercado, as 
características que distinguem a Qualidade da Vigilância da VPROTEC, são: A Selecção e a Formação dos nossos 
vigilantes. 
 
O objectivo da formação é propor uma solução integrada para que os vigilantes, colaboradores, trabalhadores no futuro 
possam prestar um serviço com rigor, eficiência, discrição e diplomacia, cumprindo as suas funções de acordo com as 
regras básicas de HST. 
 
Somos exigentes na selecção e preparação dos nossos melhores profissionais, privilegiando qualidades de integridade, 
competência, lealdade, atitude e educação. 
 
Com a nossa formação dotamo-los das melhores capacidades, dos meios mais adequados e da formação 
especializada, por forma a podermos garantir o desempenho das suas funções com o maior nível de eficácia. 

 

 

4. Destinatários/Âmbito de Aplicação 
 

Este curso destina-se a:  
Indivíduos activos que desempenhem funções de Vigilantes, Colaboradores e Trabalhadores na empresa: 
VPROTEC, Serviços e Tecnologia de Segurança, SA. 

 
Direcção da oferta: 

 Participantes internos (Vigilantes, Trabalhadores e Colaboradores da VPROTEC) 
 

Contexto social e económico de actuação: 

 Profissionais de Pessoal de Vigilância;  Trabalhadores e Colaboradores da VPROTEC SA 
 Este manual destina-se aos formandos para Formação Presencial da Acção de Sensibilização de Higiene 

e Segurança no Trabalho: Noções Básicas. 
 

5. Objectivo Geral do Curso 
O objectivo geral do curso é dotar os formandos de competências necessárias e essenciais para exercerem as suas 
funções de acordo com as regras básicas de HST. 
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6. Objectivo Específico do Curso 
No final da Formação o Formando deverá ser capaz de: 

 
 Enumerar e descrever noções e conceitos básicos de HST   
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7. HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO: NOÇÕES BÁSICAS 
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Higiene e Segurança no Trabalho: 

OBJECTIVO GERAL:   

 Relacionar o acidente e a vida quotidiana 
 Identificar os diferentes tipos de risco 
 Classificar os acidentes 
 Relacionar a prevenção dos acidentes e Rentabilidade da empresa 
 Interpretar saúde, doença e trabalho 
 Definir ergonomia e posto de trabalho 
 Explicar como evitar acidentes e doenças profissionais 
 Identificar o ruído no trabalho e o perigo de incêndio 
 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS: 

 No final da Formação o Formando deverá ser capaz: 
 

1. Identificar um acidente de trabalho 
2. Identificar os principais tipos de riscos 
3. Analisar dados estatísticos;  
4. Classificar acidentes.  
5. Relacionar a prevenção dos acidentes e Rentabilidade da empresa 
6. Interpretar e relacionar: saúde, doença e trabalho 
7. Definir ergonomia e posto de trabalho 
8. Explicar como evitar acidentes e doenças profissionais: 

O que deve fazer o trabalhador 
O que deve fazer a chefia 
O que deve fazer o empregador 

9. Identificar o ruído no trabalho 
Como prevenir o ruído 
Como proceder à redução dos níveis de ruído para valores aceitáveis 
Identificar alguns efeitos potenciais do ruído 

10. Analisar o perigo de Incêndio 
Identificar as principais causas 
Identificar as razões para a propagação 
Evitar o incêndio 
Classificar os fogos 
Actuar em caso de incêndio 

 
 
 

7.1.  O acidente e a vida quotidiana 
 

 Todas as actividades profissionais, em geral, têm o seu risco (perigo) potencial. 
 O risco é a existência de condições de trabalho capazes de afectar a segurança e bem-estar dos agentes 

económicos. 
 No exercício da profissão de cada cidadão os riscos em geral são maiores, podendo dar origem ao 

“acidente”:  
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”Acontecimento súbito e anómalo, produzido durante a realização de uma actividade económica, 
originando na vítima uma ou mais lesões que podem implicar a morte, invalidez (temporária ou 
permanente) ou a necessidade de tratamentos médicos e/ou medicamentosos”. 

 

 Quando não há prejuízos humanos, mas apenas materiais, pode considerar-se apenas um “ incidente”. 
 
 
Acidentes de trabalho 
 

 Em Portugal, face á legislação em vigor, considera-se acidente de trabalho, aquele que ocorre numa das 
seguintes situações: 
o No local e tempo de trabalho, provocando ou não lesão corporal, doença, redução da capacidade de 

trabalho ou morte; 
o Fora do local e tempo de trabalho quando verificado na execução de serviços determinados pela 

entidade patronal ou por ela consentidos; 
o Na ida para o local de trabalho e regresso deste, quando for utilizado meio de transporte fornecido 

pela empresa ou quando houver circunstâncias que agravem o risco do percurso habitual; 
o Na execução de serviços espontaneamente prestados e de que possa resultar efeito económico 

para a entidade patronal. 
 
 

 

7.2. Prevenir ou remediar? 
 

 “ A vida humana é feita de riscos” 
 
 Não é a sorte ou o azar que determina o risco, mas sim as condições criadas e aplicadas… 
 

Principais tipos de risco: 
 

1. Mecânicos 

2. Iluminação      

3. Ruído 

4. Electricidade 

5. Temperaturas extremas e humidade excessiva 

6. Vibrações 

7. Poeira 

8. Fumos 

9. Gases e Vapores 

10. Radiações Ionizantes 

11. Vírus, bactérias e fungos 

12. Incêndio 

13. A ansiedade e o Stress 

14. Razões psicológicas 

15. Idade 

16. Negligência e Imprudência 
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17. Preparação Técnica Insuficiente 

 
Mecânicos 
 
 Relacionados com o movimento de máquinas, ferramentas e instrumentos de trabalho, os quais devem 

estar devidamente protegidos. 
 

Ruído e Iluminação 
 
 Para além de um determinado nível tornar-se incómodo, obstáculo à comunicação e contribui para o 

aumento da fadiga, podendo provocar alterações no sistema nervoso e mesmo traumatismo auditivo; 
 A qual sendo insuficiente, excessiva ou inadequada pode originar acidentes ou afecções na vista. 
Vírus, Bactérias e Fungos 
 
 Característicos de locais como hospitais, matadouros e indústria alimentar, provocam frequentemente 

doenças infecciosas 
 
Incêndio 
 
 Resultante da existência de matérias-primas, produtos acabados ou subsidiários com características 

combustíveis (que ardem) ou comburentes (que alimentam combustão) perto de locais onde há chama 
livre, trabalhos de manutenção, ou máquinas desenvolvendo calor pelo atrito é um factor a considerar.   

 
A ansiedade e o Stress 
 
 Resultado: de ritmos de trabalho, monotonia das tarefas, competição excessiva; 
 Dando origem a: fadiga precoce e doenças profissionais.  
 
Razões psicossociológicas 
 
 Inadaptação: equipa de trabalho, à organização, à cultura ou aos hábitos, problemas familiares ou sociais 

que perturbem o estado emocional do trabalhador podendo potenciar a ocorrência de acidentes de 
trabalho ou doenças profissionais. 

 
Idade 
 
 Jovens: subvalorização dos riscos 
 Mais idosos: diminuição das capacidades (visão, audição e reflexos) 
 
Causas de riscos acrescidos 
 
Negligência e Imprudência 
 
 Devido a atitudes de desprezo pelos riscos. 
        São causas frequentes de acidentes. 
 
Preparação Técnica Insuficiente 
 
O desconhecimento parcial da forma adequada de utilização e controlo de cada instrumento, máquina ou 
ferramenta é um grande factor de risco. 
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7.3. O acaso ou o inevitável? Dados estatísticos 
 

Acidentes ocorridos por sectores de actividade, em %: 
 Agricultura, Silvicultura, Caça e Pescas 15% 
 Indústrias Extractivas 2% 
 Indústrias Transformadoras 40% 
 Electricidade, Gás e Água 5% 
 Construção e Obras Públicas 20% 
 Comércio, Restaurantes e Hotéis 8% 
 Transportes, Armazenagem e Comunicações 6% 
 Banca, Seguros e Imobiliárias 2% 
 Outras actividades 2% 

 

Classificação dos acidentes 
Nomeadamente segundo: 
1. A forma 
2. O agente material 
3. As acções perigosas, omissões e elementos de insegurança que o originaram 
4. Natureza da lesão 
5. Localização da lesão 
6. Consequências 
7. Etc 
 
 

7.4. Prevenção de acidentes 
 
 
Prevenção de Acidentes e Rentabilidade da empresa 
A empresa rentável: 
1. Actualiza-se 
2. Forma 
3. Informa 
4. Controla os riscos que corre 
5. Diminui custos 
6. Aumenta proveitos  
 
O papel da Segurança e Higiene no Trabalho  
 1º Diagnosticar os riscos a que as pessoas estão sujeitas 
 2º Calcular o valor e a extensão desses riscos 
 3º Eliminar os riscos ou (caso seja técnica ou financeiramente impossível) diminuí-los para níveis 

aceitáveis 
 4º Efectuar o seguro dos riscos subsistentes 
 5º Dar prioridade a uma prevenção colectiva e, na sua impossibilidade, criar protecção individual 
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 6º Informar os trabalhadores sobre os riscos, a sua prevenção e protecção de uma forma integrada (nas 
acções de formação) 

 7º Assegurar que as medidas de protecção sejam compreendidas, aceites e cumpridas 
 
 

7.5. Saúde, doença e trabalho 
 

Doença 
“Doença profissional é toda a lesão resultante da exposição prolongada e repetida a riscos profissionais, 
habitualmente só perceptíveis ao fim de algum tempo e difíceis de caracterizar.”  
 
in Segurança , Higiene e Saúde no local de trabalho – Conceitos 

Luís Filipe Cardim e Américo Counhago 

 
Saúde 
“Cada vez mais a saúde é encarada não só como estado de ausência de doença ou acidente mas também 
como manutenção de um estado de equilíbrio dinâmico, físico, mental e social, bem como a capacidade de 
adaptação ao meio ambiente exterior, nos seus mais diversos aspectos”. 
 
in Segurança , Higiene e Saúde no local de trabalho – Conceitos 

Luís Filipe Cardim e Américo Counhago 
 
 
 
Iniciativas de defesa de saúde: 
 Abandono do tabagismo 
 Exames médicos periódicos  
 Prevenção e tratamento de problemas de coluna 
 Gestão do Stress 
 Prática de desporto 
 Prevenção de acidentes fora do local de trabalho 
 Educação alimentar 
 Controlo da tensão arterial  
 
Resultados esperados: 
 Melhoria do ambiente e da qualidade de vida no trabalho; 
 Redução das taxas de frequência e de gravidade dos acidentes; 
 Melhor compreensão do clima e cultura da empresa; 
 Redução da rotatividade e do absentismo; 
 Aumento da produtividade; 
 Melhoria da qualidade dos produtos /serviços; 
 Melhoria do relacionamento interno e externo; 
 Melhoria de imagem interna e externa da empresa 
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7.6. Ergonomia e posto de trabalho 
 

“Ergonomia é o estudo e adaptação do meio envolvente à dimensão e capacidades humanas de forma a que 
máquinas, dispositivos e utensílios sejam utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia.” 
 
A utilização de conhecimentos ergonómicos permite: 
1. Diminuir a carga de trabalho dos operadores 
2. Melhorar a eficácia dos sistemas de produção 
3. Facilitar o alcance dos objectivos das populações e da sociedade 

 
Para tanto, é necessário: 
1. Oferecer condições de segurança 
2. Evitar causar efeitos nocivos a longo prazo 
3. Proporcionar satisfação psicológica 
4. Aumentar o rendimento social dos equipamentos 
 
Posto de trabalho de pé: 
 
Muito comum na indústria e no sector terciário, comércio e serviços, tem alguns inconvenientes, entre os 
quais: 
1. A circulação nas pernas faz-se mais lentamente  
2. O repouso do corpo sobre uma superfície muito pequena 
3. A manutenção prolongada do equilíbrio conduzindo a uma tensão muscular constante, que aumenta 

quando o corpo se inclina; 
4. A habilidade manual diminui pelo facto de haver uma tensão muscular permanente 
 

 
Posto de trabalho sentado 
 
1. Plano de trabalho: Ângulo 90 graus  
2. Espaço para as pernas suficientemente amplas: Permite liberdade de movimentos 
3. Assento: apoio de costas regulável em profundidade e altura; estofado; ter área suficiente para assegurar 

estabilidade e conforto; profundidade limitada 
4. Apoio dos pés: área suficiente para posicionamento confortável e regulado 
 
Posto de trabalho misto:  
 
Uma situação mista, que permita aliviar a fadiga muscular e dificuldades circulatórias dos membros inferiores, 
poderá ser utilizada, pontualmente, no caso de ser impossível o posto de trabalho sentado de forma correcta. 
 
 
 
 

7.7. Como evitar acidentes e doenças profissionais 

 
1. Prevê-los na fase de concepção de um projecto 
2. Eliminar os riscos na fonte 
3. Prevenção colectiva 
4. Protecção individual 
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O que deve fazer o trabalhador: 
 
 Informar-se sobre os riscos do seu local de trabalho; 
 Informar a chefia de qualquer anomalia verificada; 
 Cumprir as Normas de Segurança e Higiene no Local de Trabalho; 
 Seguir indicações da sinalização de segurança 
 Utilizar equipamentos de protecção individual distribuídos; 
 Manter em bom estado os equipamentos de protecção individual; 
 Cuidar da higiene, limpeza e arrumação do seu local de trabalho 
 Não retirar qualquer dispositivo de protecção de máquinas ou equipamentos sem autorização da chefia 

hierárquica; 
 Utilizar cada instrumento apenas para a finalidade para que foi concebida e para que aprendeu a utilizá-

la; 
 Informar-se sobre as características das novas matérias-primas ferramentas e equipamentos; 
 Não pôr em funcionamento qualquer equipamento em fase de manutenção; 
 Usar cabelos curtos ou protegidos por touca, e não usar anéis ou pulseiras onde haja máquinas rotativas; 
 Evitar comer no próprio local de trabalho;  
 Lavar-se com frequência e evitar limpar as mãos à roupa; 
 Efectuar regularmente um exame de saúde. 
 Cuidar de qualquer ferimento; 
 
O que deve fazer a chefia: 
 
 Informar-se sobre os riscos dos equipamentos da sua empresa; 
 Formar todos os trabalhadores sobre a forma de utilizar máquinas, equipamentos e ferramentas em 

condições de segurança 
 Proteger as máquinas e equipamentos existentes com protecções adequadas, 
 Privilegiar a protecção colectiva, 
 Assegurar que existam em quantidade, qualidade e bom estado de conservação os equipamentos de 

protecção necessários e adequados; 
 Garantir equipamento individual de protecção cómodo, estético que permita a movimentação adequada;  
 Dar o exemplo 
 Garantir a manutenção dos equipamentos, 
 Determinar inspecção periódica da instalação eléctrica  
 Controlar regularmente os níveis de ruído e vibrações; 
 Assegurar a higiene, limpeza e arrumação dos locais de trabalho 
 Garantir iluminação adequada 
 Providenciar de imediato a substituição de qualquer ferramenta, peça ou equipamento deteriorado , 
 Informar-se sobre as características das novas matérias-primas, etc. 
 Proceder à análise de todos os acidentes e incidentes no local de trabalho, para averiguar e eliminar as 

suas causas, no futuro. 
 
O que deve fazer o empregador: 
 
 Cumprir e fazer cumprir as disposições legais sobre Segurança, Higiene e Saúde no Local de Trabalho; 
 Dinamizar uma Comissão de Segurança, Higiene e Saúde no Local de Trabalho por forma a implicar os 

trabalhadores nesta tarefa; 
 Assegurar o apoio de serviços de Medicina do Trabalho, 
 Encarar a SHS no Local de Trabalho como um investimento a médio e longo prazo e não como um custo; 



 

 
 
 
 

 

 
ACÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO HST 1 – NOÇÕES BÁSICAS 

 Página 13 

 Assegurar a existência de um local próprio para as refeições, distinto dos locais de trabalho habituais; 
 Promover a climatização dos locais de trabalho, por forma a manter uma temperatura entre os 18 e os 25 

graus centígrados; 
 Garantir períodos de pausa adequados 
 Promover a criação de uma brigada de incêndio, dotá-la dos meios respectivos e solicitar o apoio dos 

bombeiros locais; 
 Integrar a Segurança e Prevenção de acidentes na formação genérica, dada no posto de trabalho ou em 

sala; 
 Adoptar formas de organização dos trabalhos adequados ao factor humano, à tecnologia e matérias-

primas utilizadas e produtos acabados pretendidos 
 
 

7.8. Ruído nos locais de trabalho 

 

 Não há locais de trabalho sem ruído. 
 Toda a tarefa desenvolve um mínimo de ruído, pelo que nos habituamos a viver com ele. 
 Não significa que não cause danos! 
 A partir de certo nível os ruídos tornam-se prejudiciais. 
 A sua prevenção pode e deve ser feita!  
 
Alguns Efeitos Potenciais do Ruído 
 
 Sistema Nervoso Central: Perturbação nas reacções psicomotoras Apatia, Mau humor, Medo, Insónias 
 Equilíbrio: Vertigens, Perda de equilíbrio, Náuseas, Lapsos 
 Visão: Dificuldade em distinguir cores, Diminuição de velocidade de percepção visual, Dificuldades de 

adaptação ao escuro. 
  Sistema Cardio- Vascular: Aceleração do pulso, Aumento da tensão arterial, Contracções nos vasos 

sanguíneos 
 Aparelho Digestivo: Dores gástricas 

 

7.9. O perigo de incêndio 
 
Causas principais: 
 Utilização inadequada de equipamento eléctrico 
 Fumar ou fazer lume em local inadequado 
 Equipamentos mecânicos sobreaquecidos provocando faúlhas 
 Queima de desperdícios não controlada 
 Fogo posto intencionalmente ou inadvertidamente 
 
Regras gerais para evitar o incêndio 
 
1. Ter disponível telefone ou outro meio para chamar os bombeiros 
2. Nomear um responsável em caso de incêndio 
3. Criar uma brigada de combate a incêndios 
4. Informar os trabalhadores sobre os riscos de incêndio 
5. Seleccionar o equipamento de combate a incêndios de acordo com as características do local , ou locais, 

a proteger; 
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6. Ensinar a utilizar o (s) equipamento (s) de combate a incêndios; 
7. Cuidar da arrumação, higiene e limpeza dos locais de trabalho; 
8. Isolar matérias-primas e produtos acabados, particularmente os mais combustíveis e seguir as normas 

legais de armazenamento 
9. Proibir fazer lume ou foguear em locais onde haja combustíveis 
10. Assegurar regularmente a manutenção adequada dos equipamentos; 
11. Verificar com regularidade a adequação e o estado de abastecimento eléctrico; 
12. Construir paredes e colocar corta-fogos. 
 
Como actuar em caso de incêndio: 
 
 Dar o alarme imediatamente 
 Chamar os Bombeiros da localidade mais próxima 
 Iniciar o combate ao fogo 
 Evacuar pessoas e materiais  
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