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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Tecnologias Bioanalíticas 

 

Unidade Curricular: 15706 -  Higiene e Segurança em Laboratórios 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 524 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Manuel Domingos Caixeiro Albino 

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) 

100       45                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Adquirir as competências e capacidades necessárias para organizar, desenvolver, coordenar, controlar e vigiar as atividades de 
Higiene e segurança nos laboratórios e no local de trabalho. O que fazer antes, durante e depois da ocorrência de um acidente. 
Conhecer algumas noções de primeiros socorros em laboratórios. Aprender a fazer planos de emergência. Conhecer a origem e 
os meios de prevenção e combate a incêndios. Prevenção de acidentes em atividades relacionadas com laboratórios. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1.Higiene e segurança em laboratórios Introdução e considerações gerais Situações de risco 

Conhecer o local de trabalho 

Regras de segurança gerais e pessoais Proteção pessoal 

Higiene pessoal 

Considerações gerais sobre o laboratório Instalações 

Equipamento de limpeza e de emergência essenciais num laboratório Material de vidro 

Armazenamento de produtos químicos Reagentes incompatíveis 

Simbologia existente no laboratório Rotulagem 

Classificação de produtos químicos segundo a perigosidade Substâncias comuns mais perigosas 

Recipientes de lixo 

  

Recuperação, destruição e despejo de resíduos 

2. Socorrismo e primeiros socorros em laboratórios 3.Incêndios 

4. Planos de emergência. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

As metodologias de ensino incluem, aulas teórico-práticas expositivas que recorrem a uma estratégia de explicação interactiva e 
interpretativa sobre os conteúdos programáticos; e aulas de aplicação de resolução de casos de estudo com o objectivo de se 
aplicarem os conceitos leccionadosl. 

Conhecer os riscos inerentes e aplica as normas de prevenção de acidentes e doenças em atividades relacionadas com área 
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laboratorial. 

Conhecer algumas noções de primeiros socorros em laboratórios. Conhece a origem e os meios de prevenção e combate a 
incêndios Aprende a elaborar e manter planos de emergência. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O programa desta unidade curricular é composto por aulas teórico-práticas, em que são expostos os conceitos e fundamentos, 
sendo privilegiadas as aulas expositivas e interativas, com equipamento audiovisual. Também se utiliza internet como recurso 
de apoio educativo para pesquisa e exemplificação de outros casos dos temas em estudo. Na parte final da aula os alunos 
elaboram, com o apoio do docente, um trabalho relacionado com a matéria em estudo sobre um local à escolha do aluno. 

Pretende-se que os alunos escolham um local para fazer um trabalho duma situação real, como por exemplo elaborar um plano 
de emergência. 

 

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

Esta unidade curricular pretende sensibilizar os alunos para importância da prevenção da segurança e higiene nos nossos dias, 
tendo em conta os diferentes riscos a que estamos sujeitos. Na primeira parte de cada aula, será leccionada uma componente 
mais teórica, expositiva, com exemplos concretos e debate interativo com os alunos. Sempre que possível são mostrados 
exemplos concretos de aplicação da matéria em estudo. A segunda parte da aula está reservada para a elaboração do trabalho, 
com o apoio do professor, onde são feitas as pesquisas sobre o trabalho em causa, os seus fundamentos e a sua 
concretização. 

Algumas destas matérias são recentes, mas são importantes para os alunos numa perspectiva futura em termos profissionais. 
Assim, os alunos têm de elaborar o trabalho de grupo, sobre um caso concreto de um local escolhido pelos alunos ou outro 
tema relacionado com a matéria em estudo. A pesquisa bibliográfica (incluindo legislação) deste trabalho dá ao aluno uma visão 
mais alargada e real sobre o assunto. 

Demonstra-se assim que existe coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Teste escrito de Avaliação Individual de Conhecimentos 

Trabalho de grupo (máximo 2 alunos). 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Sebenta da UC fornecida pelo docente 

Maria João Marcelo Curto "Segurança em laboratórios químicos", Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1979. 

—"Segurança em laboratórios químicos". Documentação do curso, coordenação: Maria Manuela Pereira, Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 1998. 

—Maria Manuela Pereira "Manual de segurança dos laboratórios do departamento de química", Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 1997. 

—Fernando Cabral e Rui Veiga " Higiene, segurança, saúde e prevenção dos acidentes de trabalho", Verlag Dashofer, 2005. 

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

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

—Manual de Segurança para Laboratórios, Técnico Lisboa,Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde, 2016 
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