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附件

ANEXO

建築業職安卡式樣

Modelo do cartão de segurança ocupacional 

na construção civil

尺寸和色彩：8.5厘米X 5.4厘米、彩色。

Dimensão e cores: 8,5cm X 5,4cm, colorido. 

相片 正面 背面 

Fotografia Frente Verso
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第 146/2014號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據第3/2014號法律《建築業職安卡制度》第七條第二款

的規定，作出本批示。

一、訂定補發建築業職安卡的費用為澳門幣伍拾元。

二、本批示自第3/2014號法律《建築業職安卡制度》生效之

日起生效。

二零一四年五月二十八日

行政長官 崔世安

第 147/2014號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據第3/2014號法律《建築業職安卡制度》第六條第二款

的規定，作出本批示。

一、訂定建築業職安卡訓練課程及重溫課程的大綱，該大綱

分別載於作為本批示組成部分的附件一及附件二。

Despacho do Chefe do Executivo n.º 146/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 3/2014 (Regime do cartão de segu-
rança ocupacional na construção civil), o Chefe do Executivo 
manda: 

1. A taxa para pedido de emissão de segunda via do cartão 
de segurança ocupacional na construção civil é fixada em 50 
patacas. 

2. O presente Despacho entra em vigor na data do início da 
vigência da Lei n.º 3/2014 (Regime do cartão de segurança ocu-
pacional na construção civil). 

28 de Maio de 2014. 

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 147/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 3/2014 (Regime do cartão de segu-
rança ocupacional na construção civil), o Chefe do Executivo 
manda:

1. O presente Despacho define os programas dos cursos de 
formação e de reciclagem para obtenção do cartão de seguran-
ça ocupacional na construção civil, constantes dos anexos I e II 
do presente Despacho, do qual fazem parte integrante. 
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二、本批示自第3/2014號法律《建築業職安卡制度》生效之

日起生效。

二零一四年五月二十八日

行政長官 崔世安

––––––––––

附件一

《建築業職安卡訓練課程》大綱

課時：6小時

第一部分：理論及實習課（5小時）

一、簡介七月十九日第44/91/M號法令及其核准的《建築安

全與衛生章程》的規定

——適用範圍和對象

——承造商和工作人員的義務

——預防的一般措施

——起重機械

——露天挖掘工程

——地下工程

——上蓋工程

——拆卸

——工作平台

——在電線、管道及電氣設備的附近工作

——個人保護措施

——集體保護措施

——工地衛生及急救

二、建築業內常見的工作危害、成因及預防工作意外的方法

三、認識及預防職業病

——矽肺病

——石棉沉著病

——電弧眼

——職業性失聰

四、個人保護措施的示範及實習

——示範及實習使用隔音耳塞、防塵口罩、全身傘式安全帶

及防墮裝置

2. O presente Despacho entra em vigor na data do início da 
vigência da Lei n.º 3/2014 (Regime do cartão de segurança ocu-
pacional na construção civil).

28 de Maio de 2014. 

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

––––––––––

ANEXO I

Programa do «Curso de formação para obtenção do cartão de 
segurança ocupacional na construção civil» 

Duração: 6 horas

1.ª PARTE: Aulas teóricas e práticas (5 horas)

1. Breve apresentação do Decreto-Lei n.º 44/91/M, de 19 de 
Julho, e do «Regulamento de Higiene e Segurança no Trabalho 
da Construção Civil», aprovado pelo mesmo

— Âmbito de aplicação e destinatários

— Deveres dos empreiteiros e dos trabalhadores

— Medidas gerais sobre prevenção 

— Aparelhos elevatórios 

— Escavações a céu aberto

— Trabalhos subterrâneos

— Obras em coberturas

— Demolição 

— Plataformas de trabalho

— Trabalhos na vizinhança de linhas, canalizações e instala-
ções eléctricas

— Medidas de protecção individual

— Medidas de protecção colectiva

— Higiene nas obras e primeiros socorros

2. Riscos no trabalho mais frequentes no sector da constru-
ção, suas causas e métodos de prevenção de acidentes de traba-
lho

3. Conhecimentos e prevenção de doenças profissionais

— Silico-tuberculose

— Asbestose

— Fotoqueratite

— Surdez profissional

4. Demonstração de medidas de protecção individual e prática

— Demonstração e prática de utilização de tampões de ouvi-
dos, máscara contra poeiras, arnês de segurança e dispositivo 
de ancoragem
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第二部分：課後評估（1小時）

五、評估方式：筆試或口試

附件二

《建築業職安卡重溫課程》大綱

課時：3小時

第一部分：理論及實習課（2小時30分）

一、簡介七月十九日第44/91/M號法令及其核准的《建築安

全與衛生章程》的規定

——適用範圍和對象

——承造商和工作人員的義務

——預防的一般措施

——起重機械

——露天挖掘工程

——地下工程

——上蓋工程

——拆卸

——工作平台

——在電線、管道及電氣設備的附近工作

——個人保護措施

——集體保護措施

——工地衛生及急救

二、建築業內常見的工作危害、成因及預防工作意外的方法

三、認識及預防職業病

——矽肺病

——石棉沉著病

——電弧眼

——職業性失聰

四、個人保護措施的示範及實習

——示範及實習全身傘式安全帶及防墮裝置

第二部分：課後評估（30分鐘）

五、評估方式：筆試或口試

2.ª PARTE: Avaliação depois do curso (1 hora)

5. Método de avaliação: prova escrita ou oral

ANEXO II

Programa do «Curso de reciclagem para obtenção do cartão 
de segurança ocupacional na construção civil»

Duração: 3 horas

1.ª PARTE: Aulas teóricas e práticas (2 horas e 30 minutos)

1. Breve apresentação do Decreto-Lei n.º 44/91/M, de 19 de 
Julho, e do «Regulamento de Higiene e Segurança no Trabalho 
da Construção Civil», aprovado pelo mesmo

— Âmbito de aplicação e destinatários

— Deveres dos empreiteiros e dos trabalhadores

— Medidas gerais sobre prevenção 

— Aparelhos elevatórios 

— Escavações a céu aberto

— Trabalhos subterrâneos

— Obras em coberturas

— Demolição 

— Plataformas de trabalho

— Trabalhos na vizinhança de linhas, canalizações e instala-
ções eléctricas

— Medidas de protecção individual

— Medidas de protecção colectiva

— Higiene nas obras e primeiros socorros

2. Riscos no trabalho mais frequentes no sector da constru-
ção, suas causas e métodos de prevenção de acidentes de traba-
lho

3. Conhecimentos e prevenção de doenças profissionais

— Silico-tuberculose

— Asbestose

— Fotoqueratite

— Surdez profissional

4. Demonstração de medidas de protecção individual e prática

— Demonstração e prática de utilização de arnês de segu-
rança e dispositivo de ancoragem

2.ª PARTE: Avaliação depois do curso (30 minutos)

5. Método de avaliação: prova escrita ou oral


