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GESTÃO DA SEGURANÇA EMPRESARIAIS 

 

¨Aspectos Gerais da Gestão de Segurança / Gestão de Ris-

cos 

¨Aspectos Legais da Segurança 

¨Indicadores de Segurança 

¨Avaliação dos Riscos 

¨Planeamento da Prevenção 

¨Organização e resposta a emergências 

¨Plano de Controlo dos Riscos 

Calendário 

janeiro 2019 

11 12 

18 19 
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Esta unidade permite o desenvolvimen-

to das competências dos gestores e não 

gestores na área da segurança e pre-

venção de riscos, tendo impacto imedi-

ato na redução da sinistralidade. 
 

O������ ! E!%�&'(�& ! 

No final desta unidade os par"cipantes 

devem estar aptos a: 

· Iden"ficar a legislação existente em 

Portugal rela"vamente às questões 

de segurança nas empresas; 

· Iden"ficar os riscos associados à a"vi-

dade desenvolvida por uma empresa; 

· Avaliar os riscos iden"ficados; 

· Criar planos de prevenção de aciden-

tes; 

· Criar planos de controlo de riscos; 

· Desenvolver respostas programadas a 

situações "pificadas de urgências 
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Empresários e quadros com formação 

em diferentes áreas, que exercem a sua 

a"vidade nas Empresas ou em Organis-

mos Públicos e que têm necessidade de 

dominar os conceitos básicos das Ciên-

cias da Gestão, para melhor exercerem 

as suas a"vidades nas respe"vas em-

presas. 
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18 Horas 
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High Skills 

Formação e Consultoria, LDA 

Avenida de Berna, nº 8 

1050-040 Lisboa, Portugal 

Nº fiscal: 513 084 568 

 

A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura pró-forma/fatura final e o pagamento 

da mesma. 
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No ato da inscrição: 250,00€ + IVA 
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O(s) formando(s) poderão cancelar a sua inscrição até 15 dias úteis antes da data de inicio 

do curso. 

O(s) formando(s) poderão fazer-se subs!tuir por outro(s) par!cipante(s), devendo comuni-

car a alteração até 1 dia ú!l antes do inicio do curso.  

A sua não comparência do(s) formando(s) não dará lugar ao reembolso do valor da inscrição 

e será cobrada na sua totalidade. 
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Para efectuar a sua inscrição deverá entrar em contacto com a High Skills por telefone para 

o 217 931 365 ou para o e-mail geral@highskills.pt 

www.highskills.pt 

geral@highskills.pt 

Portugal 00351 217 931 365 



Contactos para mais informações: 

E-mail: geral@highskills.pt 

Telefone: +351 217 931 365 

www.highskills.pt 


