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Certificado

Qualificações de Saúde,
Segurança e Ambiente
reconhecidas globalmente

Nunca existiu melhor altura para se associar a quase
90 000 pessoas que têm o Certificado Geral Internacional
NEBOSH de Saúde e Segurança no Trabalho.
Milhares de peritos e organizações de
vanguarda ajudaram-nos a atualizar a
qualificação de Saúde e Segurança mais
respeitada em todo o mundo. Isto significa
que foi concebida para refletir as
necessidades do empregador atual,
oferecendo aos formandos tudo o que
necessitam para conhecer e aplicar os
princípios estudados e tornar o seu local
de trabalho mais seguro.
A quem se destina?
Com relevância em qualquer local de
trabalho, o Certificado Geral Internacional
NEBOSH é ideal para gestores, supervisores
e qualquer pessoa com responsabilidades
no domínio da gestão da Saúde e
Segurança. Também é perfeito para os que
desejam desenvolver a sua carreira de
Saúde e Segurança, oferecendo um
trampolim para o sucesso.

O que irei aprender?
Com ênfase naquilo que realmente
interessa, o Certificado Geral Internacional
NEBOSH abrange as competências
essenciais de que necessita, onde quer
que trabalhe no mundo. Irá aprender:
- Como gerir eficazmente a Saúde e
Segurança
- Como identificar e controlar os perigos
comuns do local de trabalho
- Como avaliar se foi bem-sucedido
- Principais normas internacionais
pertinentes.

"Depois de obter um Certificado Geral
Internacional NEBOSH fui capaz de sugerir e
implementar novas ideias que reduziram o Número de
Acidentes com Baixa em 75%. As minhas realizações
ajudaram-me a garantir o meu atual emprego de gestor.
Também publiquei um artigo de investigação sobre as
minhas experiências e tive o privilégio de ser nomeado
"Embaixador Nacional Voluntário de SST" como parte
da "Agenda dos Quatro Grandes Temas" do Presidente
Uhuru Kenyatta do Quénia.

David Ongesa
Gestor de Saúde, Segurança e Ambiente no Trabalho,
ARM Cement Plc

O que poderei fazer?
A avaliação de risco é essencial para a
qualificação. Através do estudo e da
aplicação prática no local de trabalho,
os formandos bem-sucedidos saberão:
- Executar com confiança as avaliações
de risco
- Desenvolver e implementar um plano
de ação detalhado
- Gerir e minimizar os riscos do local de
trabalho
- Apoiar e desenvolver a cultura de Saúde
e Segurança da sua empresa
Transformar a sua carreira: como me
ajudará?
O Certificado Geral Internacional dar-lhe-á
conhecimentos e competências valiosos
E é uma qualificação respeitada
globalmente, que apoiará o seu cargo
atual e a sua carreira a longo prazo.
Transformar o seu local de trabalho:
vantagens para os empregados
De acordo com pesquisas da OIT
e da EU-OSHA, as lesões e doenças
relacionadas com o trabalho resultaram na
perda de 3,9% do PIB em todo o mundo,
a um custo anual de cerca de 2 680 mil
milhões de Euros; certifique-se de que os
seus empregados regressam a suas casas
com segurança, ao fim de cada dia de
trabalho.

O Certificado Geral Internacional NEBOSH
tem a confiança de muitas organizações
prestigiosas, como a Maersk, Shell, BP,
Skanska, Nestlé e o World Trade Centre
em Dubai. O Certificado pode ajudar a:
- Minimizar as lesões e doenças no local
de trabalho
- Aumentar o bem-estar dos empregados
- Demonstrar o seu compromisso com a
Saúde e Segurança, que pode ajudar a
conquistar mais negócios
- Reforçar a sua cultura de Saúde e
Segurança
- Assegurar que a sua organização possui
valiosas competências internas de
Saúde e Segurança
Como é avaliado?
Esta qualificação moderna alia atividades e
materiais de estudo e interativos para lhe
proporcionar uma experiência interessante
e cativante. Ela foca competências
centrais, o que significa que pode aplicar
imediatamente os conhecimentos que for
ganhando e valorizar a sua organização.
O processo de avaliação de duas etapas,
que avalia o que você sabe e o que sabe
fazer, consiste em:
- Um exame com consulta
- Uma avaliação de risco prática
Para mais informações, visite

www.nebosh.org.uk/igc

