
Segurança e Higiene 
no Trabalho

Mestrado em

ECTS | 120 
Duração | 4 Semestres 

Horário e Regime de Frequência
Pós-Laboral e Presencial 

MAIS INFO 



O Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho visa dotar os profissionais de
conhecimentos científicos e técnicos conducentes a uma intervenção
aprofundada e especializada. Permite desenvolver competências para a
identificação e caracterização de fatores de risco para a saúde gerados no
ambiente de trabalho e para o planeamento de ações de prevenção de acidentes
de trabalho e doenças profissionais. 
Este Mestrado permite ao candidato obter grau de Mestre em Segurança e
Higiene do Trabalho ou realizar apenas 2 semestres (60 ECTS) e obter um Curso
de Especialização que confere acesso ao Título Profissional de Técnico Superior
de Segurança e Higiene do Trabalho.

Objet ivos

Otimizar o conhecimento e inovar em situações complexas no contexto
profissional em Segurança e Higiene do Trabalho (SHT)
Desenvolver capacidades críticas e analíticas com base na evidência, de
resolução de problemas e desempenho estratégico em equipas
multidisciplinares;
Estimular o desenvolvimento de investigação e produção de conhecimento
científico SHT;
Desenvolver uma atitude profissional e sentido de responsabilidade perante
a comunidade, outros profissionais e colegas.

Preparar profissionais e investigadores para:

Porquê escolher  este  mestrado?

Título profissional como Técnico Superior de Segurança do Trabalho através
da Pós-graduação (2 semestres)
Grau de Mestre com a realização de 4 semestres
Corpo docente especializado e qualificado
Ambiente de aprendizagem de elevada proximidade, que permite um
acompanhamento mais individualizado do estudante



Parcer ias  e  Estág ios

MOTA-ENGIL
Hospital Beatriz Ângelo
Hotéis Tivoli
Hospital de Sta Maria
Centralmed
Hovione (HSEE)
UCS Cuidados Integrados de Saúde
Câmara Municipal de Lisboa
STET

Dest inatár ios

Titulares de licenciatura ou equivalente legal;
Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na
sequência de um 1º ou 2º ciclo de estudos organizado de acordo com os
princípios do processo de Bolonha;
 Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja
reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de
estudos, sob proposta do Conselho de Curso e aprovado no Conselho
Técnico-Científico da ESTeSL*

Podem candidatar-se a este ciclo de estudos: 

*A candidatura ficará condicionada à aprovação no Conselho Técnico-
Científico da ESTeSL.
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www.facebook.com/esteslisboa
www.linkedin.com/school

Plano de  Estudos  
1º ano 

1º Semestre ECTS
Estatística e Fiabilidade 5

Gestão de Prevenção 6

Gestão dos Riscos Profissionais 6

Segurança Industrial 7

Organização da Emergência 6

2º Semestre ECTS
Higiene Industrial 7

Intervenção em Saúde Pública e Saúde Ocupacional 6

Psicossociologia do Trabalho 5

Gestão da Comunicação nas Organizações 6

Sistemas Integrados de Qualidade, Ambiente e
Segurança 6

1º Semestre ECTS
Seminários e investigação Aplicada em SHT 12

2º ano 

Anual ECTS
Projeto / Estágio / Tese 48
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