ENQUADRAMENTO
A forma como lideramos as nossas equipas na área da segurança e saúde no trabalho pode determinar até
que ponto o nosso local de trabalho é verdadeiramente seguro. Neste sentido, o compromisso com a
Segurança nas organizações em vez de ser uma prioridade, deverá ser um valor que determina a tomada de
decisão em todos os momentos e a todos os níveis.

OBJETIVO
Sensibilizar e habilitar para os aspetos determinantes para a operacionalização da Liderança em Segurança.

PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liderar para salvar vidas;
Ambiente para a Liderança;
Elementos de uma cultura de Segurança;
Aspetos determinantes para a Liderança;
Características da Liderança efetiva em Segurança;
O controlo do risco e a Liderança;
Atitude comunicacional e diálogos de Segurança;
Eu – futuro Líder de Segurança.

PÚBLICO-ALVO
-

Técnicos superiores e técnicos de SST;
Responsáveis e Delegados de Segurança;
Responsáveis na área da manutenção;
Técnicos interessados em desenvolver investigações de avarias e acidentes.

FORMADOR
Carlos Dias Ferreira
Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança com pós-graduação e mestrado em SHST, especializado
em ATEX, segurança contra incêndios, análise de riscos e investigador de acidentes do tipo incêndio e
explosões industriais. O formador é ainda investigador nas metodologias ATEX e vogal técnico da CT 183 –
Diretiva ATEX.

HORÁRIO
09h30 – 13h00

INSCRIÇÕES
Associados: 300 euros | Não Associados: 450 euros
Desconto adicional de 10% para inscrições efetuadas até 28 de Abril
- Inscrições on-line em www.cogenportugal.com ou através do e-mail
cogen.portugal@cogenportugal.com
- Os valores mencionados estão isentos de IVA.
- A data limite para a receção de inscrições é o dia 7 de Maio de 2021.
- O número de inscrições é limitado.
- A inscrição só será válida após boa cobrança.
- A anulação da inscrição após o dia 7 de Maio de 2021 ou a não comparência na formação
implica o pagamento da totalidade do valor da inscrição.

PAGAMENTOS
- Por cheque à ordem da COGEN Portugal
- Por transferência bancária para o IBAN: PT50 0010 0000 17193120001 66

ASPETOS DIVERSOS
- Modalidade de formação: Aperfeiçoamento / Aprendizagem.
- Formas de organização: Online / live stream
- A documentação será disponibilizada no decorrer da formação.

INFORMAÇÕES
COGEN Portugal Associação Portuguesa para a Eficiência Energética e Promoção da Cogeração
Rua de Salazares, 842 • 4149-002 Porto
Telf.: +351 225 322 018 • Tlm: +351 936 153 310
cogen.portugal@cogenportugal.com
www.cogenportugal.com

