Curso de Formação | 2016

Gestão do Risco – Nível I
Objetivos
O objetivo desta ação é de familiarizar os formandos com o conceito de risco e os respetivos impactos na vida de
qualquer organização, nomeadamente no que respeita aos aspetos de identificação e avaliação dos diferentes
tipos de risco, na utilização de instrumentos de analise de risco e respetiva mensuração. Serão também conferidas
competências relativamente aos modelos de governação societária e respetivos sistemas de controlo interno e
ainda sobre técnicas de auditoria ao processo de gestão do risco.
Destinatários
Gestores, quadros superiores médios e de empresas, consultores e auditores, outros profissionais que queriam obter
conhecimentos associados à gestão de riscos de negócio e seus normativos.

Conteúdo Programático
Manhã






Boas-vindas e apresentação
Governação societária e controlo interno
Conceito de risco
Identificação e avaliação dos diferentes tipos de risco
Tarde






Instrumentos de análise de risco e mensuração
Técnicas de auditoria ao processo de gestão do risco
NP ISO 31000:2013
Encerramento

Local e Datas:

LISBOA | IPQ – 11 de maio

FORMADOR
Pedro Roque
ROC e CC
Docente ISEG e ISCAL
Licenciado e Mestre em Gestão (ISEG)

Horário
9:30 às 13:30 e das 14:30 às 17:30
Local
Caparica – IPQ
Duração Total
7 horas
Número máximo de participantes
16
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Duração

4h

Duração

3h

Curso de Formação | Gestão do Risco | Programa | 2016

Métodos Pedagógicos
Expositivo, Ativo (exemplos de aplicação prática/estudos de caso)
Preço
120 € - Gestão do Risco – Nível I - 1 dia
120 € - Gestão do Risco – Nível II - 1 dia
220 € - Gestão do Risco – Nível I e II - 2 dias
Desconto de 10 % para correspondentes IPQ ou associados Cedintec
Desconto de 10% a partir da 3.ª inscrição e seguintes da mesma empresa
OS DESCONTOS NÃO SÃO ACUMULATIVOS

Preço da inscrição inclui:
•
•
•
•
•

Norma NP ISO 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 deve ser efetuada através do e-mail formacao@ ipq.pt até 5 dias úteis antes da data de início da
formação, devendo 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 prévio do total da inscrição através das formas
de pagamento indicadas abaixo, pelo que deverá ser regularizado até 3 dias úteis antes da data de início da
formação.
A desistência da inscrição deverá ser comunicada por escrito para o e-mail 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 e-mail
formacao@ipq.pt formacao@ipq.pt

O Pagamento pode ser efetuado através de uma das seguintes modalidades:
- Transferência bancária (NIB CGD 0035 0391 0001 2996 1306 5)
- Cheque nº
no valor de
emitido à ordem de CEDINTEC – Centro para o Desenvolvimento
e Inovação 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 devidamente informados por escrito, antes do início
da edição. Em caso de cancelamento será efetuado o reembolso do valor da inscrição.
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