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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Curso Superior Técnico Profissional  
Curso:  
Viticultura e Enologia 

 

Unidade Curricular: 3425 - Segurança e Higiene no Trabalho em Viticultura e 
Enologia 

Ano 2 Semestre 2 Área CNAEF: 862 ECTS: 2 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Humberto Tomás Chaves 

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 30                                           20 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Esta unidade curricular visa proporcionar conhecimentos para o aluno identificar causas, prevenir ocorrências e minimizar as 
consequências de acidentes de trabalho em instalações e explorações agrícolas, laboratórios, lagares e adegas: 

Conhecimento, profundo, das fontes de risco nas instalações e explorações agrícolas, laboratórios, lagares e adegas. 

Conhecimento das causas e consequências dos acidentes de trabalho. 

Conhecimento de como reduzir e, se possível, eliminar o risco. 

Conhecimento de como proteger, individual e coletivamente, quem se encontra exposto ao risco. 

Capacidade de participar na tomada de decisão de como reduzir, ou eliminar, o risco nas instalações e explorações agrícolas, 
laboratórios, lagares e adegas. 

Capacidade de interpretação de situações com as quais seja confrontado; 

Capacidade de decidir entre alternativas que lhe sejam possibilitadas; 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Princípios da Higiene e Segurança do Trabalho  

Riscos profissionais 

Acidentes de trabalho 

Sinalização 

Planos de emergência  

Equipamentos de proteção individual e coletiva 

Aspetos toxicológicos inerentes à manipulação e aplicação de produtos fitofarmacêuticos (PF). Informação e leitura do rótulo. 
EPIs, para PFs e sintomas de intoxicação 

Transporte de pequenas quantidades de PF. Prevenção de acidentes, acidentes e medidas de primeiros socorros, boas práticas 
de segurança e saúde na aplicação de PF 

Fontes de risco nas instalações e explorações agrícolas, laboratórios, lagares e adegas: Riscos devido aos equipamentos e ao 
ambiente específico destas instalações e explorações 
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Condições atmosféricas, materiais de aplicação, leitura do rótulo, preparação da calda, dose e concentração- 

IImpacte no ambiente, riscos para espécies, eliminação de excedentes, lavagem do equipamento de aplicação, gestão de 
embalagens e produtos obsoletos 

Legislação no domínio da Higiene e Segurança no trabalho 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Nas aulas são expostos e discutidos os conceitos fundamentos para compreender e aplicar ao estudo dos diversos aspetos da 
Higiene e Segurança em instalações e explorações agrícolas, laboratórios, lagares e adegas, ou com eles relacionados. Nestas 
aulas teórico- práticas, os alunos começam por conhecer a temática de Higiene e segurança no trabalho e a sua aplicação, por 
exemplo quando há acidentes. Pretende-se deste modo, fornecer ao aluno os conhecimentos que o tornem capaz de identificar 
estes problemas e determinarem as metodologias que os podem prevenir e minimizar. Como se pode verificar nos objetivos e 
no programa da Unidade curricular, estes temas têm a ver também com manipulação e aplicação de produtos fitofarmacêuticos. 
Por outro lado é importante que os alunos tenham também conhecimentodos riscos inerentes e de como aplicar estas 
conhecimentos na prevenção de acidentes em sistemas ligados à agricultura e sistemas agro-industriais. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A aprendizagem baseia-se, fundamentalmente, na aplicação do método expositivo, na parte teórica da unidade curricular, e na 
realização de trabalhos, com apresentação e respetiva discussão, na parte prática. Os alunos também adquirem conhecimentos 
pela pesquisa de literatura on-line e análise de artigos.  

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

Esta coerência é demonstrada através do sentido prático e exemplificativo com que as aulas decorrem: após a apresentação de 
princípios introdutórios, são apresentados e discutidos diversos casos práticos relacionados com os temas em estudo. Esta 
estratégia é importante na área da segurança e higiene no trabalho, onde é importante o conteúdo prático e objetivo. 
Posteriormente é feita a aplicação na área do mestrado. As apresentações obrigam os alunos a pesquisar tanto a 
documentação disponível como a legislação da área da segurança e higiene no trabalho, assim como casos concretos 
existentes nas empresas ou instituições. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação dependerá, fundamentalmente, da revelação dos conhecimentos técnicos assimilados, da qualidade de abordagem 
aos temas dos trabalhos apresentados, da capacidade de coordenação de ideias e de exposição e da capacidade de 
argumentação, na discussão.  

Os temas dos trabalhos estão diretamente relacionados com a matéria em estudo. 

A avaliação compreende a realização de apresentações e respetivas discussões de trabalhos em grupo.  

 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

- Miguel, Alberto Sérgio - “Manual de Higiene e Segurança no Trabalho”, Porto Editora, 14ª Edição. 2013. ISBN 978-972-0-
01896-0. 

- Briosa, Fausto - Trabalho Agrícola – Tractores e Máquinas Agrícolas, IDICT; 2ª edição, 1999. ISBN 972-8321-17-1. 

- Nunes, Fernando M. D. Oliveira - Segurança e Higiene do Trabalho – Manual Técnico, Cooptécnica Gustave Eifel, 2ª edição; 
Maio de 2008. ISBN 9789728326456. 

- Vários autores - "Plano de emergência para estabelecimentos de ensino", Câmara Municipal de Lisboa e Proteção Civil; 1999. 

- Franco, Maria Helena, et al. - Sinalização de Segurança e Saúde nos locais de trabalho, IDICT. 2001. 

- Gonçalves, Olga Mayan - Produtos Químicos - Guia para a implementação do Normativo REACH e GHS, Verlag Dashöfer, 
Agosto 2010. ISBN: 978-989-642-079-6. 

- Lopes, Nuno Cunha- Gestão de Emergência , Processos de Evacuação, Verlag Dashofer, Junho 2008, ISBN  9789896420277 

- Vários autores - Segurança Contra Incêndios, Almedina. Novembro 2008. ISBN 9789724036151; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico:  


