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A formação profissional é uma forma privilegiada de promover
conhecimentos, garantir competências e melhorar desempenhos,
resultando assim numa melhoria inequívoca das condições de trabalho,
aumento da competitividade e do desempenho ambiental da organização.
A Previforma tem como missão providenciar ferramentas úteis no quadro
das suas estratégias de formação, ações práticas e dinâmicas com
impacto real no desempenho profissional dos participantes e no aumento
da sua eficácia nas funções desempenhadas nas Empresas.
Formação Profissional

Formação Intra Empresas

A Previmed – empresa certificada pela DGERT, como
parceira do seu negócio procura proporcionar aos seus
clientes uma formação ajustada às reais necessidades
visando o cumprimento das horas de formação
profissional obrigatórias (artigo 131.º do Código do
Trabalho).

De acordo com as necessidades e expectativas do
Cliente , organizamos e gerimos ações de formação
que contribuam para a valorização dos Recursos

Para dar resposta às reais necessidades dos clientes a
Previmed criou a Previforma.

Para além dos projetos de formação à medida, a
Previforma desenvolve, na modalidade de Formação
Inter Empresas, Formação e Qualificação de
profissionais de diferentes empresas tendo por objetivo
a atualização de conhecimentos e a partilha de
experiências.

O não cumprimento das 40h anuais obrigatórias por
trabalhador leva a Empresa a incorrer numa contra
ordenação grave sancionada com coimas entre 612,00€
até 9.690,00€ (Lei 7/2009; Lei 93/2019).

Humanos das instituições.

Formação Inter Empresa

Cheque-formação
A medida cheque-formação constitui uma modalidade
de financiamento direto da formação a atribuir às
Entidades Empregadoras.
Podemos apoiar a sua empresa na candidatura ao
Cheque-formação (Portaria 229/2015).

Formação Co-Financiada
Preparação e administração de Formação co-financiada
no âmbito do novo QREN2014-2020 (Quadro de
Referência Estratégico Nacional).
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desenvolvimento
Pessoal

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL
Esta ação de formação visa desenvolver as competências pessoais no contexto
relacional, com recurso ao desenvolvimento da assertividade e da inteligência emocional.
Objetivos da Formação:
• Reconhecer a importância do conhecimento dos objetivos e dos resultados; o
reforço e o desafio para a motivação.
• Reconhecer importância do feedback na comunicação e na motivação
• Reconhecer a importância da assertividade na comunicação eficaz
• Desenvolver competências sociais e pessoais através da inteligência emocional
• Distinguir as principais teorias da motivação
• Identificar conflitos nas organizações: causas, manifestações e contextos
• Desenvolver capacidades de negociação
• Reconhecer a importância da autoconsciência e do autocontrolo como domínios da
inteligência emocional
Destinatários: Quadros da empresa com funções de liderança ou chefia de grupos
Duração: 24h (ou 3 módulos de 8 h cada)

CRIATIVIDADE E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Este Curso pretende promover o Autoconhecimento e Autocontrolo do reportório
emocional dos participantes; bem como compreender as limitações do conceito de IE
para o Sucesso Pessoal e Profissional e fazer uso do IE no trabalho.
Objetivos da Formação:
• Enquadramento Geral da Inteligência Emocional
• Como funcionam as emoções? Como reconhecê-las e interpretá-las
• QE x QI - Emoção versus Razão
• A aplicação da Inteligência Emocional
• O desenvolvimento das Competências Emocionais
• Educar e controlar as emoções, os impulsos e a agressividade
Destinatários: Esta ação de formação destina-se a todos aqueles que pretendam desenvolver
competências emocionais, quer na sua vida pessoal, quer profissional, tendo em vista o sucesso e o
bem-estar intra e interpessoal.
Duração: 12h

LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPAS
Este Curso de Formação pretende desenvolver as competências de liderança que é
um investimento fundamental em qualquer organização e debater e partilhar ideias e
boas práticas conducentes ao fortalecimento das competências da gestão da equipa.
Conteúdos da Formação:
• A dinâmica do trabalho em equipa
• As principais regras a ter em consideração para uma eficaz definição de objetivos
• Motivações e padrões comportamentais característicos na equipa
• As atitudes de comunicação fomentadoras de criatividade e da eficácia
da informação
• Os processos competitivos e os processos resolutivos
• Efeito sinérgico das equipas
• A intervenção em situações de conflito
• A liderança das equipas de trabalho
Destinatários: Funções de chefia e todos os profissionais cujo conteúdo funcional implique o trabalho
em equipe.
Duração: 14h
Empresa autorizada
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LIDERANÇA E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Este curso permite desenvolver a sua eficácia de gestão e liderança com Inteligência
emocional
Conteúdos da Formação:
• Caracterizar o âmbito da liderança e gestão de equipas e pessoas
• Saber como utilizar os estilos de gestão e liderança, de forma realista e adaptada
aos contextos e às pessoas
• Diagnosticar o grau de competência e autonomia dos colaboradores
• Refletir sobre as motivações
• Comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores
• Definir um plano de ação das mudanças a pôr em prática

Destinatários: Responsáveis hierárquicos com funções de “Chefia intermédia”, ou equivalente, na sua
organização. Quadros que exerçam uma função transversal na sua organização, com necessidade de
mobilizar elementos de qualquer área para obter resultados no seu trabalho.
Duração: 16h

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NAS ORGANIZAÇÕES
Objetivo Geral do Curso: Saber como sair das situações de diálogo difícil; construir
uma solução conjunta dos conflitos, tirando partido das divergências; encontrar as
soluções equilibradas para cada parte; saber como lidar com os conflitos online.
Conteúdos da Formação:
• Analisar a dinâmica relacional em situações de conflitos
• Identificar os estilos pessoais nas situações de conflito
• Desenvolver as atitudes e comportamentos que facilitem a resolução dos
conflitos
• Escolher as estratégias negociais a utilizar: a negociação como forma positiva de
resolução
• Atuar nas várias fases da negociação
• Lidar com o conflito online
Destinatários: Quadros e chefias para quem resolver conflitos e negociar constituem parte importante
da atividade profissional de gestão e de coordenação de pessoas
Duração: 8h

TÉCNICAS DE VENDAS
Este curso permite vender é uma profissão muito exigente. Para responder a essa
exigência e necessidade de rigor, no curso de Técnicas de venda, os participantes
interiorizam um modelo eficaz para abordar potenciais clientes e treinam técnicas de
venda adequadas a cada fase do contacto.
Conteúdo da formação:
• Conhecer o perfil de competências de um comercial
• Organizar-se e planear os contactos comerciais
• Gerir a carteira de clientes e prospetos.
• Criar e manter um clima de confiança com o cliente
• Identificar necessidades e motivações de compra
• Argumentar de forma persuasiva, responder eficazmente às objeções do cliente
• Fechar a venda – o momento da verdade

Destinatários: Técnicos comerciais, vendedores e delegados comerciais, profissionais que pela sua
função tenham que vender bens ou serviços da Empresa.
Duração: 8h
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COACHING E EMPOWERMENT
Objetivo Geral: Desenvolvimento de capacidades e competências que favorecem o
processo de desenvolvimento pessoal e profissional, permitindo alcançar as metas com
mais satisfação e eficácia.
Conteúdo da Formação:
• Noções de coaching empowerment
• Aprender e praticar conhecendo as técnicas e ferramentas
• Modelos de Coaching
• A PNL e o Coaching
• A Inteligência Emocional na prática do Coaching
• Plano Estratégico e de Acão

Destinatários: Todas os colaboradores que queiram iniciar-se na prática do Coaching de forma a
poderem dar os primeiros passos nesta atividade, independentemente do contexto e especialidade em
que o queiram desenvolver.
Duração: 7h

COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
Este curso permite aos participante o entendimento e desenvolvimento de técnicas de
forma a tonar mais eficaz os processos da comunicação interpessoal.
Conteúdo da Formação:
• Processo de Comunicação
• Barreiras à Comunicação.
• Comportamentos Comunicacionais
• Atitudes Comunicacionais ineficazes.
• Comunicação Assertiva.
• Relacionamento Interpessoal
• Tensões do Relacionamento Humano.
Destinatários: Profissionais de todas as áreas bem como aos interessados em explorar, para proveito
próprio, esta formação
Duração: 7h

ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA (este curso pode ser ministrado sectorialmente)
Objetivo Geral: Compreender a importância de um atendimento por excelência por
forma a aumentar os índices de satisfação (global e parcial – por serviços e por
clusters de clientes).
Conteúdo da Formação:
• Tipos de clientes: motivações “racionais” e “emocionais”;
• O serviço ao cliente: a componente processual e humana;
• As fases do atendimento;
• As técnicas do atendimento;
• A comunicação verbal e não-verbal;
• A informação de retorno: o feedback;
• Os estilos / atitudes de comunicação;
• A reclamação como oportunidade
Destinatários: Pessoas que exerçam, ou que esperem vir a exercer atividades profissionais que
careçam de competências ao nível da venda e persuasão, nomeadamente na área comercial ou afins.
Duração: 7h

Empresa autorizada
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GESTÃO DO TEMPO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Com este Curso os participantes irão aprender a organizar as suas tarefas diárias, de
modo a gerir eficazmente o seu tempo de forma a desenvolver atitudes construtivas
nas suas relações de trabalho e utilizar adequadamente o tempo, como forma de
aumentar a eficácia da sua organização pessoal.
Conteúdo da Formação:
• Gestão do trabalho, tempo e stress
• Os ladrões de tempo
• Identificar desperdiçadores de tempo
• Os economizadores de tempo
• Objetivos, Funções e Tarefas
• Medidas para melhorar o aproveitamento do tempo
• Compreender o que é o Stress
• A utilização do Correio Eletrónico
• Plano de ação de melhoria
Destinatários: Todos os colaboradores que necessitem de melhorar a sua organização pessoal e
gestão do tempo no sentido de conseguir uma maior eficácia e eficiência no seu dia-a-dia profissional.
Duração: 8h
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Industriais
Alimentares

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE H.A.C.C.P
Objetivo Geral: Para as organizações que operam na cadeia alimentar é essencial
ser capaz de controlar os perigos para a segurança alimentar, de modo a garantir
que um alimento é seguro no momento do consumo humano. Este curso permitelhe implementar o sistema de HACCP de forma a garantir a segurança dos géneros
alimentícios ao longo da cadeia alimentar.
Conteúdo da Formação:
• Introdução ao HACCP
• Pré-requisitos do Sistema HACCP
• Princípios do HACCP e Sequência do Estudo
• Sucesso na implementação do Sistema HACCP
• Normas sobre HACCP
• Integração do Sistema HACCP e ISO 9001:2008
Destinatários: Quadros superiores e médios das Indústrias Alimentares, de Organismos Oficiais,
responsáveis pelo Sistema de Gestão da Qualidade, responsáveis pelo Controlo de Qualidade de alimentos
e de laboratórios de análise de produtos alimentares.
Duração: 8h

HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR H.A.C.C.P

Este curso pretende sensibilizar os participantes para as boas práticas da Segurança
e Higiene Alimentar dotando os de conhecimentos necessários a implementação dos
sistemas HACCP
Conteúdo Programático:
• Enquadramento Legal
• Higiene das instalações, equipamentos e utensílios
• Boas práticas de Higiene Alimentar
• Serviço
• Controlo de Pragas
Destinatários: Todos os profissionais que estejam direta ou indiretamente ligados à manipulação de
alimentos e a área alimentar
Duração: 8h

HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR H.A.C.C.P NO SECTOR DAS CARNES
Objetivo Geral: Desenvolver nos participantes a capacidade de identificar todas as
fases das suas atividades determinantes para garantir a higiene das carnes e produtos
cárneos (preparação, transformação, embalagem, armazenamento e distribuição).
Conteúdo da Formação:
• Higiene das Carnes
• Microbiologia da Higiene Alimentar
• Higiene dos manipuladores
• Higiene das instalações, equipamentos e utensílios
• Acondicionamento/embalagem de carnes e seus produtos
• Condições higiénicas a observarem na venda e distribuição de carnes e seus
produtos Segurança alimentar/HACCP no sector das carnes e seus produtos
• Higiene e segurança no trabalho (legislação)

Destinatários: Proprietários e operadores do sector de comercialização e distribuição de carnes e
produtos cárneos.
Duração: 8h

Empresa autorizada
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Proteção de
Pessoas e Bens

S.B.V. (SUPORTE BÁSICO dE VIdA)

dd

Este curso permite aos participantes adquirir conhecimentos que lhe permitam realizar
manobras de suporte básico de vida de forma correta.
Conteúdo da Formação:
• Cadeia de Sobrevivência
• Risco para o Reanimador
• Suporte Básico de Vida
• Posição Lateral de Segurança
• Obstrução da Via Aérea

Destinatários: Todos os profissionais que queiram reconhecer o “doente em risco de vida”, a saber pedir
ajuda qualificada quando indicado, a saber iniciar e manter Suporte Básico de Vida eficaz, até à chegada
da ajuda.
Duração: 4h

SENSIBILIZAÇÃO À EVACUAÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIOS COM MEIOS DE 1.ª INTERVENÇÃO

Este curso pertende preparar os Formandos para constituírem a equipa de 1.ª
intervenção no combate a incêndios e evacuação de pessoas, no âmbito do plano
de emergência. tendo em conta a dimensão da empresa e os riscos existentes, os
trabalhadores responsáveis pela de combate a incêndios e de evacuação, sendo o
objetivo desta formação preparar a estrutura interna da segurança para o combate a
um incêndio
Conteúdo Programático:
• Identificação dos riscos de incêndio nas instalações.
• Desenvolvimento e propagação de um incêndio.
• Métodos de extinção, agentes extintores e classes de fogos.
• Meios de intervenção e sua utilização.
• Procedimentos gerais de utilização dos meios de primeira intervenção
Destinatários: Colaboradores com responsabilidade no âmbito das medidas de autoproteção,
nomeadamente elementos da equipa de combate
Duração: 4h – 8h ( com recurso a parte prática)

PRIMEIROS SOCORROS – SUPORTE BÁSICO DE VIDA

Objetivo do Curso: proporcionar a todos os colaboradores da Empresa a aquisição de
conhecimentos que lhe permitam prestar os primeiros socorros de forma correta.
Conteúdo da Formação:
• Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano;
• Sistema Integrado de Emergência Médica;
• Cadeia de Sobrevivência;
• Suporte Básico de Vida;
• Posição Lateral de Segurança;
• Obstrução da Via Aérea;
• Feridas,
• Hemorragias e Queimaduras;
• Lesões Articulares e Musculares.

Duração: 7h

Empresa autorizada
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ORGAnIZAÇÃO dA SEGURAnÇA E PREVEnÇÃO dE InCÊndIOS

Este Curso visa proporcionar aos participantes, conhecimentos de forma a poderem
identificar, avaliar e controlar os riscos de incêndio, minimizando as probabilidade de
acidentes de trabalho e doenças profissionais
Conteúdo da Formação:
• Princípios básicos de física e química do fogo
• Fontes de perigo de incendio
• Prevenção de incêndios
• Medidas de proteção e proteção contra incêndios
• Tipos de extintores portáteis
Destinatários: todos os participantes que pretendam adquirir conhecimentos na área de prevenção de
incêndios e que se encontrem envolvidos na estrutura da segurança da empresa.
Duração: 4h

ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA E EVACUAÇÃO
DE EDÍFICIOS

Este curso visa proporcionar aos participantes, conhecimentos de forma a poderem
identificar, avaliar e controlar os riscos de incêndio, minimizando as probabilidade de
acidentes de trabalho.
Conteúdo Programático:
• Conceitos de evacuação de edifícios
• Estrutura de emergência e evacuação
• Responsabilidade da equipa de intervenção
• Avaliação de riscos
• Exercício prática de evacuação de edificios
Destinatários: todos os participantes que pretendam adquirir conhecimentos na área de prevenção de
incêndios e que se encontrem envolvidos na estrutura da segurança da empresa.
Duração: 4h

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAAS DE AUTOPROTEÇÃO

Este curso visa dotar os participantes de conhecimentos teóricos para a
implementação e desenvolvimento das medidas de autoproteção de acordo com
as exigências legais aplicáveis, nomeadamente o regulamento de segurança contra
incêndios em Edifícios
Conteúdo da Formação:
• Conhecer a fenomenologia do fogo;
• Desenvolver a implementação das medidas de autoproteção;
• Elaborar os registos de segurança;
• Planear e executar simulacros;
• Identificar e corrigir anomalias relacionadas com as medidas de autoproteção.
Destinatários: responsáveis de gestão e implementação de medidas de autoproteção
Duração: 7h
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T. +351 213 161 899 / F. +351 213 161 423
geral@previmed.pt / www.previmed.pt

PORTO
Rua Augusto Lessa nº197, 4200-099, Porto, Portugal
T. +351 220 139 867
geral@previmed.pt / www.previmed.pt
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NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Este Curso permite aos participantes adquirir conhecimentos ao nível dos primeiros
socorros e destina-se essencialmente a novos elementos da equipa que não tenham
nunca tido esta formação.
Conteúdo Programático:
• Organização de 1.os socorros
• Noções básicas de atuação em caso de acidente
• Movimentação da vítima
• Identificação de situações que exigem suporte básico de vida e evacuação imediata
Destinatários: Todos aqueles que pretendam adquirir conhecimentos de primeiros socorros.
Duração: 3h

Empresa autorizada

LISBOA (Sede)
Av. Liberdade nº244, 3º, 1250-149, Lisboa, Portugal
T. +351 213 161 899 / F. +351 213 161 423
geral@previmed.pt / www.previmed.pt

PORTO
Rua Augusto Lessa nº197, 4200-099, Porto, Portugal
T. +351 220 139 867
geral@previmed.pt / www.previmed.pt
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Segurança e Higiene
no Trabalho

PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO

Este Curso pretende dotar os participantes de conhecimentos e competências na área
de Segurança, Higiene e Saúde no trabalho ao nível do seu enquadramento legal, dos
riscos profissionais inerentes, sinalização de segurança especifica, equipamentos de
proteção e prevenção e segurança contra incêndios.
Conteúdo Programático:
• Legislação e conceitos de segurança, higiene e saúde no trabalho
• Acidentes de trabalho e doenças profissionais
• Riscos profissionais e medidas de prevenção
• Sinalização de segurança no trabalho
• Procedimentos e sistemas de segurança contra incêndios e evacuação de edifícios
Destinatários: Todos os profissionais que se encontrem envolvidos na estrutura da segurança da
empresa
Duração: 7h

SEGURANÇA NA CONDUÇÃO DE EMPILHADORAS
Este curso pretende sensibilizar os Operadores de Empilhadores para a necessidade
de adoção de regras de segurança inerentes à condução e operação destes veículos,
por forma a neutralizar ao máximo o risco de acidentes.
Conteúdo da Formação:
Enquadramento legal;
• Importância da formação em movimentação de cargas;
• Classificação e Funcionamento dos;
• Principais componentes das máquinas;
• Limite de carga e estabilidade da máquina;
• Regras de segurança na movimentação com e sem carga;
• Atitudes e comportamentos do condutor na condução;
• Proteção coletiva e individual;
• Verificações Obrigatórias;
• Equipamentos de Proteção Individual EPI’S;
• Sessão Prática com Técnicas de Operação(4 horas)
Destinatários: Operadores com Responsabilidades na Condução de Empilhadores.
Duração: 7h + 4h

ERGONOMIA NOS POSTOS DE TRABALHO – PREVENÇÃO DE
RISCOS PROFISSIONAIS
Este Curso pretende proporcionar aos participantes conhecimentos de forma
a poderem identificar, avaliar e controlar os riscos ergonómicos minimizando as
probabilidades de acidentes de trabalho e doenças profissionais
Conteúdo Programático:
• Conceitos básicos de prevenção de riscos;
• Conceitos básicos de ergonomia;
• Doenças profissionais;
• Lesões músculo esqueléticas – Ergonomia no posto de trabalho.
• Exercícios de ginástica Laboral.
Destinatários: Todos os profissionais que pretendam adquiri conhecimentos nesta área e que estejam
atentos e sujeitos a riscos ergonómicos
Duração: 7h

Empresa autorizada

LISBOA (Sede)
Av. Liberdade nº244, 3º, 1250-149, Lisboa, Portugal
T. +351 213 161 899 / F. +351 213 161 423
geral@previmed.pt / www.previmed.pt

PORTO
Rua Augusto Lessa nº197, 4200-099, Porto, Portugal
T. +351 220 139 867
geral@previmed.pt / www.previmed.pt
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PREVENÇÃO DE RISCOS BIOLÓGICOS

Este curso pretende integrar a prevenção de riscos biológicos nos processos e
ambientes de trabalho.
Conteúdo da Formação:
• Conceitos e noções gerais de segurança, higiene e saúde no trabalho
• Classificação dos agentes biológicos e vias de exposição
• Avaliação e controlo do risco biológico
• Medidas de prevenção / proteção
Destinatários: Todos os profissionais que na sua prática profissional se encontrem expostos a riscos
biológicos bem como todos os interessados em aprofundar conhecimentos nesta área
Duração: 7h

PREVENÇÃO DE RISCOS MECÂNICOS
Este curso visa a integração e prevenção de riscos mecânicos nos processos e
ambientes de trabalho
Conteúdo da formação:
• Conceitos e noções gerais de segurança, higiene e saúde no trabalho
• Tipos de riscos mecânicos presentes nos acidentes de trabalho
• Medidas de prevenção e proteção
Destinatários: todos os profissionais que na sua prática profissional se encontram expostos a riscos
mecânicos.
Duração: 7h

PREVENÇÃO DE RISCOS QUÍMICOS

Este Curso visa integrar a prevenção dos riscos químicos nos processos e ambientes de
trabalho.
Conteúdo da Formação:
• Conceitos e noções gerais de segurança, higiene e saúde no trabalho
• Princípios gerais de toxicologia
• Tipos de riscos químicos presentes no ambiente de trabalho
• Avaliação e controlo dos riscos químicos
• Medidas de prevenção / proteção
Destinatários: todos os profissionais que na sua prática profissional se encontram expostos a riscos
químicos
Duração: 7h

Empresa autorizada

LISBOA (Sede)
Av. Liberdade nº244, 3º, 1250-149, Lisboa, Portugal
T. +351 213 161 899 / F. +351 213 161 423
geral@previmed.pt / www.previmed.pt

PORTO
Rua Augusto Lessa nº197, 4200-099, Porto, Portugal
T. +351 220 139 867
geral@previmed.pt / www.previmed.pt
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PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS
Este Curso visa proporcionar aos trabalhadores informação com vista à promoção de
atitudes preventivas e comportamentos seguros, tendo em conta as normas legais e
boas práticas de referência. stentes.
Conteúdo da Formação:
• Conceitos Básicos de Segurança e Saúde no Trabalho;
• Introdução à Prevenção de Riscos Profissionais;
• Enquadramento Legal básico em matéria de Prevenção de Riscos Profissionais;
• Riscos Gerais e sua prevenção:
• Principais riscos profissionais;
• Principais medidas de prevenção e proteção;
• Sinalização de Segurança;
• Acidentes de Trabalho, estudo de exemplos concretos;
• Doenças profissionais, conceitos e exemplo
Destinatários: todos os profissionais que na sua prática profissional se encontram expostos a riscos
químicos
Duração: 7h

PREVENÇÃO DE RISCOS ELÉTRICOS
Este Curso visa dotar os participantes do conhecimentos necessários para conhecer
e integrar a prevenção dos riscos eletricos nos processos e ambientes de trabalho
Conteúdo Programático:
• Conceitos e noções gerais de segurança, higiene e saúde no trabalho
• Efeitos relacionados com a exposição aos riscos eletricos
• Medidas de prevenção / proteção
Destinatários: todos os profissionais que na sua prática profissional se encontram expostos a riscos
elétricos
Duração: 7h

SENSIBILIZAÇÃO À SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO

Este Curso visa sensibilizar os participantes para os riscos associados ao local e postos
de trabalho de modo a conhecerem e aplicarem as medidas de proteção adequadas para
eliminar ou reduzir os riscos para a segurança e saúde.
Conteúdo Programático:
• Legislação e conceitos de Segurança, Higiene e Saude no trabalho
• Obrigações dos trabalhador e do empregador
• Acidentes de trabalho e doenças profissionais
Destinatários: todos os profissionais que pretendam adquirir conhecimentos gerais na área de
Segurança, Saúde e higiene no trabalho
Duração: 3h

Empresa autorizada

LISBOA (Sede)
Av. Liberdade nº244, 3º, 1250-149, Lisboa, Portugal
T. +351 213 161 899 / F. +351 213 161 423
geral@previmed.pt / www.previmed.pt

PORTO
Rua Augusto Lessa nº197, 4200-099, Porto, Portugal
T. +351 220 139 867
geral@previmed.pt / www.previmed.pt
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ÉCRANS DE VISUALIZAÇÃO
Este Curso visa proporcionar aos participantes conhecimentos de forma a poderem
identificar avaliar e controlar os riscos ergonómicos nomeadamente na utilização de
equipamentos dotados de visor.
Conteúdo da Formação:
• Legislação aplicável
• Características dos postos de trabalho dotados de écrans de visualização
• Riscos físicos e psicossociais associados à utilização de écrans de visualização
• Medidas de comportamento a adotar para uma boa postura na utilização de écrans
de visualização no trabalho
Destinatários: Todos os profissionais que pretendam adquirir conhecimentos nesta área bem como os
que utilizam écrans de visualização
Duração: 3h

MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS

Este Curso visa habilitar os formandos com conhecimentos básicos de Segurança e
Saúde no trabalho, promovendo atitudes preventivas e comportamentos seguros nas
tarefas que envolvam a movimentação manual de cargas, tendo em conta as normas
legais e boas práticas de referência.
Conteúdo da Formação:
• Conceitos Básicos de Higiene e Segurança no Trabalho;
• Princípios Gerais de Prevenção nas tarefas de Movimentação Manual de Cargas;
• Enquadramento Legal;
• Fatores de Risco;
• Medidas gerais de prevenção
Destinatários: Colaboradores que no seu trabalho necessitem de movimentar cargas.
Duração: 3h

MOVIMENTAÇÃO MANUAL E MECÂNICA DE CARGAS
Pretende-se com este curso que os formandos compreendem a importância da
ergonomia no local de trabalho, bem como os riscos associados à movimentação
manual de cargas e regras para minimizar os seus efeitos.
Conteúdo da Formação:
• Introdução Higiene e Segurança no Trabalho e Ergonomia
• Biomecânica e movimentação de cargas
• Movimentação Manual de Cargas
• Posturas corretas
• Boas práticas na movimentação manual de cargas
• Conservação do estado da mercadoria transportada
• Simulações/exercícios
• Movimentação Mecânica de Cargas
• Sistemas de Movimentação de Cargas
• Equipamentos de movimentação mecânica de cargas
• Cuidados a ter
• Simulações/exercícios
Destinatários: Colaboradores que no seu trabalho necessitem de movimentar cargas
Duração: 4h
Empresa autorizada

LISBOA (Sede)
Av. Liberdade nº244, 3º, 1250-149, Lisboa, Portugal
T. +351 213 161 899 / F. +351 213 161 423
geral@previmed.pt / www.previmed.pt

PORTO
Rua Augusto Lessa nº197, 4200-099, Porto, Portugal
T. +351 220 139 867
geral@previmed.pt / www.previmed.pt
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL
(ESTE CURSO PODE SER DADO SECTORIALMENTE)
Este curso visa dotar os participantes como caracterizar os diferentes tipos de
equipamento de proteção, a sua função e especificidades;Interpretar e respeitar as
regras de utilização, manuseamento, preservação e manutenção dos equipamentos.
Conteúdo Programático:
• Conceitos e enquadramento legal
• Proteção individual e coletiva
• Riscos de acidente e doença
• Características dos equipamentos
• Tipos de equipamento
• EPCs – aplicação e utilização
• EPIs – aplicação e utilização
• Manutenção e preservação dos equipamentos
•
Destinatários: todos os participantes que na sua prática profissional necessitem de utilizar equipamentos
de proteção
Duração: 3h

PREVENÇÃO DE RISCOS NO SECTOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Este Curso visa consciencializar os trabalhadores sobre os riscos profissionais
inerentes ao trabalho na construção civil bem com a importância de prevenção e
proteção contra acidentes e doenças profissionais
Conteúdo Programático:
• Conceitos Básicos De Higiene E Segurança No Trabalho;
• Introdução a Prevenção de Riscos Profissional;
• Importância da SHST;
• Fundamentos da SHST;
• Enquadramento Legal básico em matéria de Prevenção de Riscos Profissionais;
• Conceitos Gerais;
• Acidentes de Trabalho - Conceito, exemplos;
• Doenças Profissionais - Conceito, exemplos;
• Principais tarefas na construção civil;
• Fatores de risco;
• Medidas gerais de prevenção (equipamentos de proteção individual e coletiva).
Destinatários: colaboradores das empresas clientes ou potencias clientes da construção civil
Duração: 3h

GESTÃO DO STRESS

Este curso visa desenvolver nos participantes as competências inerentes a uma gestão
eficaz do stress, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Proporcionar técnicas e
instrumentos de gestão eficaz do stress.
Conteúdo Programático:
• Causas e situações de Stress
• Sinais e Sintomas de Stress
• Stress Profissional ( Os conflitos e o Stress, personalidade e estilos de vida e o
síndrome de Burnout)
• Técnicas de Gestão de Stress
Destinatários: Todos os colaboradores da organização
Duração: 3h

Empresa autorizada

LISBOA (Sede)
Av. Liberdade nº244, 3º, 1250-149, Lisboa, Portugal
T. +351 213 161 899 / F. +351 213 161 423
geral@previmed.pt / www.previmed.pt

PORTO
Rua Augusto Lessa nº197, 4200-099, Porto, Portugal
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HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
Este Curso visa dotar os formandos de conhecimentos e adquirir hábitos de vida
saudável e reconhecer os riscos que determinados estilos de vida e substâncias,
determinam a saúde da pessoa.
Conteúdo da Formação:
• Considerações gerais.
• Hábitos de vida saudável:
• Princípios duma alimentação equilibrada; Roda dos alimentos; Benefícios do
exercício físico; Os erros alimentares e as complicações da obesidade.
• Comportamentos de risco:
• Os riscos do tabagismo; As vantagens de não fumar; Os riscos do abuso do álcool;
• os fatores de risco para o alcoolismo; outras substâncias aditivas; as
consequências pessoais e sociais das adições.
• A importância da Prevenção.
Destinatários: Todos os colaboradores da organização
Duração: 3h

PLANO DE FORMAÇÃO DE 40H – HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO
O Curso de SSHT tem como principal objetivo sensibilizar os participantes para os
riscos associados ao local e posto de trabalho de modo a conhecerem e aplicarem
as medidas gerais de prevenção adequadas para eliminar e reduzir os riscos para a
segurança e saúde.
Conteúdo Programático:
• Legislação e conceitos de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
• Acidentes de trabalho e doenças profissionais
• Riscos profissionais e medidas de prevenção
• Sinalização de segurança
• Introdução à prevenção de incêndios
• Prevenção e combate a incêndios
• Introdução à evacuação de edifícios
• Como agir numa situação de evacuação de edifícios
• Primeiros socorros – suporte básico de vida
• Como agir em situações de emergência
• Gestão de stress
• Resolução de conflitos
Destinatários: Todos os colaboradores da organização mais especificamente os que se encontrem
envolvidos na estrutura interna de segurança na empresa
Duração: 40h

Empresa autorizada

LISBOA (Sede)
Av. Liberdade nº244, 3º, 1250-149, Lisboa, Portugal
T. +351 213 161 899 / F. +351 213 161 423
geral@previmed.pt / www.previmed.pt
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LISBOA (Sede)
Av. Liberdade nº244, 3º, 1250-149, Lisboa, Portugal
T. +351 213 161 899 / F. +351 213 161 423
geral@previmed.pt / www.previmed.pt

PORTO
Rua Augusto Lessa nº197, 4200-099, Porto, Portugal
T. +351 220 139 867
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