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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia do Ambiente 

 

Unidade Curricular: 909936 - Higiene e Segurança em Sistemas Ambientais 

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 862 ECTS: 3,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Humberto Manuel Índio Tomás Chaves 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 
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teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

75       45                                     30 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Conhece os riscos inerentes e aplica as normas de prevenção de acidentes e doenças em atividades relacionadas com área do 
ambiente e laboratórios 

Conhece algumas noções de primeiros socorros em laboratórios e em instalações ambientais. Aprende a elaborar e manter 
planos de emergência. 

Avalia os riscos para o Homem e para a Natureza 

Conhece o funcionamento das instituições publicas de prevenção e de minimização de efeitos dos acidentes. 

Conhece a origem e os meios de prevenção e combate a incêndios. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

I — Proteção civil 

II — Riscos provocados pelo Homem 

III — Transporte de mercadorias perigosas IV — Higiene e segurança em laboratórios V — Primeiros socorros em laboratórios 

V I — Incêndios 

V II — Planos de emergência 

V III — Aplicação dos conceitos de higiene e segurança no processo de concepção e exploração de estações de tratamento de 
águas para consumo e residuais. 

 

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 aspectos da 
Higiene e Segurança em sistemas de atividades ambientais, ou com eles relacionados . Nestas aulas teórico-práticas, os alunos 
começam por conhecer o sistema de Proteção civil em Portugal e a sua relação com a área do ambiente, 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 minimizar. Como se pode verificar nos objetivos e no programa da Unidade 
curricular, estes temas têm a ver com Transporte de mercadorias perigosas, Higiene e segurança em laboratórios. Incêndios e 
Planos de emergência. Por outro lado é importante que os alunos tenham também conhecimento de como aplicar estas 
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conhecimentos na prevenção de acidentes em sistemas ligados ao Ambiente. 

 

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 plano de emergência de um local à escolha do aluno.  

 

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 da 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 Plano de 
emergência, 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 Plano de emergência, sobre um caso concreto de um local escolhido pelos alunos ou numa 
segunda hipótese um tema relacionado com a matéria em estudo. A pesquisa bibliográfica deste trabalho dá ao aluno uma 
visão mais alargada e real sobre o assunto. Como se trata de um trabalho real em contacto com os responsáveis do local 
escolhido, dá ao aluno uma boa experiência de trabalho fora do meio escolar. De referir ainda que alguns trabalhos já foram 
aceites como planos de emergência reais pelas autoridades competentes. 

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

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 Na parte final da aula os alunos elaboram, com o apoio do docente, um plano de emergência de um local à escolha do aluno. 
Também pode abordar outro tema relacionado com a matéria em estudo. A avaliação resulta da ponderação do exame (30%) 
com o trabalho de grupo (70%). 

 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Disponível para cópia na Reprografia da ESAB ou para download na página de e-learning da UC: 
http://cms.ipbeja.pt/course/view.php?id=756 

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

— 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, 2000. 

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

— Eugénio Santiago "Aplicação dos conceitos de higiene e segurança no processo de concepção e exploração de estações de 
tratamento de águas residuais urbanas" Segurança, 

144, Julho/Setembro 2001. 

— Elisa V ila Nova "Educar para a Proteção civil", Texto Editora, Lisboa 1996. 
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