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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Mestrado 
Curso:  
Segurança Higiene no Trabalho 

 

Unidade Curricular: 6954002  - Legislação, Regulamentos e Normas sobre 
Segurança e Higiene e Saúde do Trabalho 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 380 ECTS: 3,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José Francisco Xavier 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

50       24                                     26 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Análise da Legislação, Regulamentos e Normas sobre Segurança e Higiene e saúde do Trabalho geral e específica no âmbito 
da Higiene e Segurança no Trabalho. Os conteúdos previstos para esta Unidade Curricular abordam a legislação geral, como o 
código do trabalho e o de Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. Interpretar os pontos essenciais da 
regulamentação e legislação no Direito Interno e no âmbito Comunitário, pela necessidade de dotar conhecimento os 
profissionais dessa área, em razão do Estado Português ser um Estado comunitário, e a grande circulação de produtos serviços 
e pessoas na comunidade. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Esta Unidade Curricular trata as questões de noções de Direito interno e comunitário, bem como os conceitos jurídicos: 
directivas, decisões e regulamentos comunitários, leis, decretos -lei, decretos regulamentares e portarias, normas vinculativas e 
normas de recomendação. É nesta unidade curricular que são ministradas as noções de  legislação laboral e o quadro 
normativo da prevenção de riscos profissionais relativoà Gestão de um sistema de prevenção na empresa (Dec. Lei 102/2009, 
de 10 de Setembro), a organização e funcionamento dos serviços de segurança, higiene e saúde do trabalho. Nas vertentes 
mais específicas aborda-se variada legislação, nomeadamente: legislação de âmbito sectorial, legislação relativa à segurança e 
saúde de grupos particularmente vulneráveis; legislação relativa à prevenção de acidentes graves; legislação aplicável ao 
licenciamentoindustrial e à segurança de produtos e a reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O objectivo geral da Unidade Curricular “Legislação, Regulamentos e Normas sobre Segurança e Higiene e Saúde do Trabalho” 
é dotar os alunos de competências gerais e específicas que lhes permitam interpretar e aplicar a legislação, regulamentos e 
normas relativos a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, bem como reconhecer essa legislação. Os alunos também 
deverão saber relacionar assuntos/temas de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) com a respectiva legislação;  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A Unidade Curricular de “Legislação, Regulamentos e Normas sobre Segurança e Higiene e Saúde do Trabalho” pretende dotar 
os alunos os conhecimentos e competências para dominar a legislação geral e  específica no âmbito da Higiene e Segurança no 
Trabalho. Os conteúdos previstos para esta Unidade Curricular abordam a legislação geral, como o código do trabalho e o de 
Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. A unidade curricular em causa vai permitir aos alunos 
Identificar, conhecer, interpretar os pontos essenciais da regulamentação e legislação específica da área .  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Essa Unidade Curricular pretende dotar o aluno de um conhecimento fundamental da Legislação Comunitária e de Direito 
interno, em virtude de uma necessidade de observação dessas duas modalidades de preceitos normativos que são aplicáveis 
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na implementação do estudo e nas atuações no terreno em matéria de Segurança e Higiene nas Relações jurídicas Laborais.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A Avaliação, compreende 1-Realização de trabalhos escritos individual  

Atendendo a Metodologia Científica, com relação as citações de notas bibliográficas, espaços. 

2.(50%); (Trabalhos expositivos 50%) 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

1- Roxo, Manuel M., Direito da Segurança e Saúde no Trabalho - Da Prescrição do Seguro à Definição do Desempenho, 2011  

2-Pimpão, Céline Rosa, A Tutela do Trabalhador - Em Matéria de Segurança, (Higiene) e Saúde no Trabalho, 2011 

3-Roxo, Manuel M., Cabral, Fernando A., Segurança e Saúde do Trabalho - Legislação Anotada, 2008 

4-Quintas, Paula, Manual de Direito da Segurança e Saúde no Trabalho, 2011 

5- Romero, Juan, “Manual para la Formación Superior en Prevención de Riesgos Laborales". Editorial Lex Nova. 2007.   
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