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GRUPO SGS PORTUGAL 

O Grupo SGS – Société Générale de 
Surveillance S.A é a maior organização 
mundial no domínio da inspeção, 
verificação, análise e certificação. 
Com mais de 85 000 colaboradores, a 
SGS opera uma rede de mais de 1800 
escritórios e laboratórios em todo o 
mundo. Regendo-se pelos valores 
fundamentais de Independência, 
Integridade e Inovação, a SGS privilegia 
a troca internacional de conhecimentos e 
experiências, reunindo competências que 
permitem oferecer as melhores soluções 
do mercado. Os nossos serviços são 
desenvolvidos por profissionais e 
técnicos altamente qualificados. As suas 
competências especializadas e efetiva 
experiência
de trabalho com todo o tipo de 
organizações, asseguram uma melhor 
compreensão das suas necessidades e 
uma adequação dos nossos serviços às 
especificidades de cada Organização. 
A Divisão de Formação da SGS em 
Portugal, designada por SGS Academy®, 
foi constituída em novembro de 2003 
com o objetivo de proporcionar serviços 
de formação profissional nas áreas de 
atuação em que a SGS é especialista.
É uma entidade formadora acreditada
pela Direção Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho (DGERT). A SGS 
Academy® tem uma cobertura total a 
nível nacional, com filiais em Lisboa, 
Porto, Açores e Madeira. Realizamos, 
desde o início da nossa atividade 
(janeiro 2004) , 2.210 cursos, com o 
envolvimento de  23.781 formandos, 
ao que corresponderam 64.997 horas 
de monitoria (entre janeiro de 2004 e 
dezembro de 2013). 

ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS
Este curso tem como objetivo geral 
a formação de profissionais com 
responsabilidades na área da Segurança 
e Saúde no Trabalho, capacitando-os 
com os conhecimentos e competências 
necessárias ao exercício da profissão 
de Técnico Superior de Segurança no 
Trabalho (Lei 42/2012 de 28 de agosto), 
ou seja, desenvolver, coordenar e 
controlar as atividades de prevenção e 
de proteção contra riscos profissionais.

No final deste curso os participantes 
estarão aptos a: 

 • Conhecer o enquadramento legal 
existente;

 • Colaborar na definição de uma 
política geral da empresa relativa 
à prevenção de riscos e planear 
e implementar o correspondente 
sistema de gestão;

 • Desenvolver processos de avaliação 
de riscos profissionais;

 • Conceber, programar e desenvolver 
medidas de prevenção e de 
proteção;

 • Coordenar tecnicamente as 
atividades de ST;

 • Promover a informação e a 
formação dos trabalhadores nos 
locais de trabalho;

 • Dinamizar processos de consulta e 
de participação dos trabalhadores.

QUALIFICAÇÕES NO FINAL DO CURSO

Técnico Superior de Segurança no 
Trabalho.

DESTINATÁRIOS

Profissionais com responsabilidades 
ao nível da Gestão da Segurança, que 
se pretendem qualificar como Técnicos 
Superiores de Segurança no Trabalho.

CONDIÇÕES DE ACESSO

 • Licenciatura ou Bacharelato em 
qualquer área do conhecimento 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação.

 • A seleção e o preenchimento 
das vagas serão feitas mediante 
avaliação curricular e aprovação da 
Equipa Coordenadora do respetivo 
curso.

Os restantes aspetos de funcionamento 
do curso constarão de um Regulamento 
de Funcionamento, elaborado pela 
Coordenação e aprovado pela SGS.



MÓDULO 1 

Legislação, Regulamentos e Normas de 
Segurança e Saúde do Trabalho (24h)

MÓDULO 2 

Gestão das Organizações (24h)

MÓDULO 3 

Gestão da Prevenção (24h)

MÓDULO 4 

Higiene do Trabalho (72h)
 • Riscos Químicos 
 • Riscos Biológicos 
 • Ventilação 
 • Riscos Físicos

MÓDULO 5 

Psicossociologia do Trabalho (20h)

MÓDULO 6 

Técnicas de Informação, de 
Comunicação e de Negociação (20h)

MÓDULO 7 

Noções de Estatística e Fiabilidade (20h)

MÓDULO 8 

Avaliação e Controlo de Riscos 
Profissionais (40h)
 • Avaliação de Riscos Profissionais 
 • Controlo de riscos profissionais 

MÓDULO 9 

Conceção e Gestão da Formação (24h) 

MÓDULO 10 

Segurança do Trabalho (96h)
 • Segurança na Movimentação 

Manual e Mecânica de Cargas
 • Segurança na Utilização de 

Máquinas 
 • Segurança contra Incêndios e 

Explosões 
 • Avaliação e Controlo de Riscos 

Específicos

MÓDULO 11 

Ergonomia (24h)

MÓDULO 12 

Organização da Emergência (32h)
 • Organização de Emergência 
 • Regulamento Técnico de Segurança 

contra Incêndios em Edifícios

MÓDULO 13 

Primeiros Socorros (8h)

MÓDULO 14 

Projeto final de curso (120h)

CARGA HORÁRIA DO CURSO

548 Horas (372 horas presenciais +  
56 horas não presenciais + 120 Horas 
alocadas ao Trabalho Final de Curso)

HORÁRIO E LOCAL

As sessões decorrem, no Hotel Escola 
Hoteleira.
Em horário pós laboral:
 • Sábados das 9h às 18h
 • Sextas-feiras das 18h30 às 22h30

EQUIPA FORMADORA

O corpo docente do curso inclui 
Professores Universitários, Profissionais 
do Setor, Auditores da SGS ICS, 
Técnicos Superior de SST, Consultores 
de reconhecida competência e com 
elevada experiência na área empresarial 
em diferentes setores.

PREÇO

2700€ + IVA (condições especiais 
para inscrições antecipadas e para 
particulares).

REGIME DE ASSIDUIDADE

Assiduidade obrigatória 90% das horas 
totais do curso, salvaguardando um 
mínimo de 50% de frequência por 
cadeira (módulo/sub-módulo).

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Avaliação contínua. Avaliação formativa 
presencial e/ou não presencial, através 
de trabalhos, exercícios e/ou testes. 
Trabalho final de curso desenvolvido 
individualmente e em contexto real de 
trabalho.

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTAR 
SGS ACADEMY®

T.: 291 740 360 
F.: 291 740 368
E.: luisa.rodrigues@sgs.com

PROGRAMA DO CURSO



WWW.SGS.COM
WWW.SGS.PT
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