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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

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

 

Unidade Curricular: 6954016 – Gestão da Prevenção 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 862 ECTS: 3,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Rui Isidoro 

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) 

150       102                                     48 

 
Pré-requisitos (se aplicável): não se aplica 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Os objectivos da Unidade Curricular “Gestão da Prevenção” são compreender a importância da gestão da prevenção no 
contexto da organização da empresa conhecer os custos directos e indirectos dos acidentes de trabalho e doenças 
profissionais, saber quais as principais valências integrantes do sistema de gestão da SST, gerir recursos internos e seleccionar 
recursos externos de SST, compreender as funções essenciais dosactores do sistema de SST: técnicos de SHT, médicos do 
trabalho, e representantes dos trabalhadores para a SST e representantes do empregador, poder auditar um sistema de gestão 
da SST. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Esta Unidade Curricular trata questões relacionadas com a aquisição do conhecimento das seguintes temáticas:  

o Medicina do trabalho  

• Conceitos básicos;  

• Quadro de doenças profissionais associadas a agentes químicos, biológicos e físicos;  

• Epidemiologia: Conceito. Tipos Características;  

o Gestão da prevenção  

• Custos directos e indirectos de acidentes de trabalho, doenças profissionais e absentismo  

• Modelos de gestão da prevenção de riscos profissionais  

• Metodologias e técnicas de auditorias e de inspecções 

• Órgãos de consulta e participação dos trabalhadores no âmbito da prevenção de riscos profissionais  

• Medidas de prevenção e protecção adequadas à fase do projecto  

• Critérios para a programação da implementação de medidas  

• Técnicas de acompanhamento e controlo da execução das medidas de prevenção  

• Metodologias e técnicas para avaliação do grau de cumprimento de procedimentos  

• Técnicas de avaliação da eficácia das medidas (reavaliação dos  riscos, entrevistas) 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A Unidade Curricular de “Gestão da Prevenção” ministra aos alunos a capacidade de raciocínio crítico, análise de situações, 
síntese de soluções e informação proveniente de diversas fontes, bem como ser capaz de encontrar o melhor método na hora 
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deresolver um problema, interpretar e obter conclusões do seu resultado. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

• Aulas teórico-práticas, que incluem:  

1. A exposição da matéria e debate com os alunos;  

2. Análise de casos de estudo e de exercícios práticos.  

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

A Unidade Curricular de “Gestão da Prevenção” pretende ministrar aos alunos os conhecimentos e competências para dominar 
as metodologiaspara implementação de um sistema de SST. Preparar o aluno para ser capaz de formular juízos a partir de 
informação que, sendo incompleta ou limitada, inclua reflexões vinculadas à aplicação dos seus conhecimentos.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

• A Avaliação, inclui:  

1. Teste individual realizado no final da Unidade Curricular  

2. Trabalho de grupo realizado durante a unidade curricular      

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

• Pinto, A, Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 2.ª ed, Ed. Sílabo  

• Ed Ferrett, Introduction To Health And Safety at Work, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2009  

• John Ridley e John Charning, “Safety at Work”, TAYLOR& FRANCIS LTD, 2007  

• Ed Ferrett, Health And Safety at Work, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2002  
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