C urso de F ormação | 2016

Gestão do Risco – Nível II
Objetivos
A I SO 31000:2013 Gestão do Risco – Princípios e Linhas de Orientação fornece princípios e linhas gerais sobre
a gestão do risco e pode ser aplicada ao longo da v ida de uma organização e a ampla gama de ativ idades,
incluindo estratégias e decisões, operações, processos, funções projetos, produtos e serv iços e ativ os.
O objetiv o desta ação é de proporcionar aos formandos metodologias e ferramentas para a Gestão do Risco,
nomeadamente em PME’s.
Destinatários
Auditores e Empresas de Consultoria

C o n te ú d o P r o g r a m átic o
Manhã







Boas-v indas e apresentação
COSO Framew ork
I SO 31000:2013
Desenho de uma estrutura para a gestão do risco
I mplementação da gestão do risco
Tarde






Técnicas de gestão do risco para PME’s
Monitorização e rev isão
Melhoria continua da estutura para a gestão do risco
Encerramento

Local e Datas:

LISBOA | IPQ – 8 de junho

FORMADOR
Pedro Roque
ROC e CC
Docente I SEG e I SCAL
Licenciado e Mestre em Gestão (I SEG)
Horário
9:30 às 13:30 e das 14:30 às 17:30
Local
Caparica – I PQ
Duração Total
7 Horas
Número máximo de participantes
16
Métodos Pedagógicos
Expositiv o, Ativ o (exemplos de aplicação prática/estudos de caso)
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Duração

4h

Duração

3h

Curso de Formação | Gestão do Risco – Nível II | Programa | 2016

Preço
120 € - Gestão do Risco – Nív el I - 1 dia
120 € - Gestão do Risco – Nív el I I - 1 dia
220 € - Gestão do Risco – Nív el I e I I - 2 dias
Desconto de 10 % para correspondentes IPQ ou associados Cedintec
Desconto de 10% a partir da 3ª inscrição e seguintes da mesma empresa
OS DESCONTOS NÃO SÃO ACUMULATIVOS

Preço da inscrição inclui:
• Norma NP I SO 31000:2013;
• Documentação de apoio;
• Certificado de Frequência de Formação Profissional *;
• Almoço;
• Coffee- break;
(*) A emissão do Certificado é condicionada à participação da totalidade da ação.

Condições de Participação
A inscrição dev e ser efetuada atrav és do email formacao@ ipq.pt até 5 dias úteis antes da data de início da
formação, dev endo preencher a ficha de inscrição. As inscrições são registadas por ordem de chegada.
A realização da formação será confirmada por escrito a cada um dos participantes até 3 dias úteis antes da data
de início da formação.
A participação na formação está condicionada ao pagamento prév io do total da inscrição atrav és das formas
de pagamento indicadas abaixo, pelo que dev erá ser regularizado até 3 dias úteis antes da data de início da
formação.
A desistência da inscrição dev erá ser comunicada por escrito para o email formacao@ ipq.pt até 5 dias úteis antes
da data de início da formação.
Caso seja comunicada posteriormente haverá lugar à faturação de 50% do valor da inscrição para pagamento
das despesas e prejuízos.
PAGAMENTO
O pagamento do valor da inscrição deverá ser confirmado com o envio do comprovativo do pagamento para email
formacao@ipq.pt

O Pagamento pode ser efetuado através de uma das seguintes modalidades:
- Transferência bancária (NI B CGD 0035 0391 0001 2996 1306 5)
- Cheque nº
no v alor de
emitido à ordem de CEDI NTEC – Centro para o Desenv olvimento
e I nov ação Tecnológicos

A realização desta ação fica condicionada a um nº mínimo de participantes, sendo que, em caso de
cancelamento da mesma, todos os/as inscritos /as serão dev idamente informados por escrito, antes do início
da edição. Em caso de cancelamento será efetuado o reembolso do v alor da inscrição.
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