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da S~g. rança 
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Actualmente, a segurança e a higiene ocupam um lugar cimeiro nas 
questões do trabalho e da saúde e são objecto de preocupação das 
organizações internacionais competentes nestas matérias. 

A segurança e a higiene visam prevenir, dum ponto de vista não médico, 
respectivamente, os acidentes de trabalho e as doenças profissionais. 
São, assim, duas vertentes intimamente reladonadas, tendo como 
objectivo garantir condições de trabalho capazes de manter a saúde dos 
trabalhadores, a quaL segundo a Organização Mundial de Saúde, é "um 
estado de bem estar ffsico, mental e social e não somente a ausência de 
doença e enfermidade". 

As directivas comunitárias, transpostas para o direito interno português, 
vieram fixar, para as organizações, novas exigências no âmbito da 
segurança, higiene e saúde no trabalho e regulamentar o regime de 
organização e funcionamento dos serviços de prevenção nos locais de 
trabalho, enquadrados por profissionais qualificados nessa área. 

Em consequência, as actividades de segurança e higiene no trabalho 
tornaram-se obrigatórias para todas as organizações. mesmo para as de 
pequena dimensão, o que veio tornar premente a qualificação de 
profissionais para exercerem funções nesta área. 

As designações profissionais, embora utilizadas no masculino, 
referem-se, indistintamente, a homens e mulheres. 





PETÊNCIAS NECESSÁRIAS 
_~r;tre os conhedmentos técnicos inerentes a profissão salientam-se os relativos 

2. '?g'51ação. regulamentos e normas em vigor sobre segurança. higiene e saúde no 
'ã~alho, ergonomía. toxicologia, noções básicas de qufmica, electricidade. 
-~ü3n ica, acústica e termodinâmica. desenho técnico e ventilação, 

oortante é. também. o domlnio da lfngua inglesa ou francesa, designadamente 
-": ;mbito da interpretação de documentação técnica e a capacidade de utilização 
-=- 'nformática. 

-ê-tldo de responsabilidade. bom relacionamento interpessoal. gosto pelo 
rrabalho em equipa, bem como capacidade de comunicação. de diálogo. de 
:-cisão. de coordenação e noções de dinâmica de grupos são. igualmente. 
_ uisitos fundamentais para um bom desempenho profissional. 

CESSO À PROFISSÃO 
:Iara aceder a estas profissões deverá possuir um Certificado de Aptidão 
~"'ofissional (CAP) emitido pela Autoridade 
Jara as Condições do Traba lho (ACT), 

:Jodem ter acesso ao CAP de Técnico 
Superior de Segurança e Higiene do Trabalho 
;)s candidatos que reúnam um dos seguintes 
requisitos; 
• licenciatura num curso da área da segurança e 

higiene do trabalho homologado pela AO; 
• Ucenciatura ou Bacharelato e ter conclufdo, com 

aproveitamento. um curso de formação de Técnico 
Superior de Segurança e Higiene do Trabalho, homologado 
pela ACT; 

• Certificado 	 de formação ou um t ítulo profissional 
considerado equivalente. emitido noutro país. 

Podem ter acesso ao CAP de Técnico de Segurança e Higiene do 
Trabalho os candidatos que possuam o 120 ano de escolaridade. ou 
equivalente. e um dos seguintes requisitos; 
• Ter concluído, com aproveitamento. um curso de formação de 

Técnico de Segurança e Higiene do Trabalho, homologado pela ACT; 
• Ter um certificado de formação ou um título profissional 

considerado equivalente. emitido noutro país. 

o CAP necessário ao exerdcío destas profissões é válido por 5 anos. 
Findo esse perrodo. pode ser obtida a sua renovação. com base na 
verificação conjunta de duas condições; 
• Exerddo da profissão por um período mfnimo de 2 anos, durante 

o período de validade do CAP 
e 

• Actualização nos domfnios científico e técn ico, através da 
frequência. durante o período de validade do CAP, de cursos de 
formação contrnua de actualização adequados. com a 
duração total mínima de 30 horas. 
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