Trabalho Isolado
... a peça solitária da prevenção
Trabalhar isolado não é o mesmo que trabalhar sozinho...
Em si não é ilegal, é comum em inúmeros sectores e numa multiplicidade
de tarefas e está em crescimento.

Sensibilização / Formação
MENAGEM Resources-Special Events; tem a honra de o (a)
convidar para uma acção de Sensibilização / Formação
subordinada ao tema:
Trabalho Isolado... a peça solitária da prevenção
Programa
08:30
Recepção
09:00
Formação
10:45
Cofee break
11:00
Formação
12:30
Sessão de perguntas e respostas
13:00
Fecho
Data 13 / Novembro / 2014
Local Business center - aicep Global Parques - Edificio ZILS
Monte Feio - Sines
Quem deve participar:
Administradores, Diretores, Gestores de primeira linha,
Chefes de Departamento, Pessoal das áreas de Segurança e Saúde,
[Web Address]

No entanto temos que estar conscientes de que o trabalho isolado comporta
um número acrescido de riscos, para além de potenciar outros.
Isto porque o factor “isolamento” intervém antes do acidente, potenciando
os factores de risco já existentes e proporcionando a emergência de novos
factores de risco, e depois do acidente, agravando as suas consequências.
Há que estar igualmente consciente de que “alertar” não é “prevenir”, pelo
que há que apostar nos meios de alerta e socorro mas, sobretudo na
prevenção, para que estes nunca tenham de ser accionados.
O que se pretende com esta acção de formação/sensibilização é familiarizar
os participantes com o conceito de “trabalho isolado”, identificar algumas
das situações mais comuns de trabalho isolado e os riscos a elas
associados, apresentar medidas de prevenção específicas para essas
situações, apresentar e exemplificar na prática alguns meios de alerta e a
sua correcta utilização.
Estes e outros temas permitirão aos participantes saírem da sessão com
novas ferramentas e estratégias inovadoras para a prevenção dos riscos
profissionais nas situações de trabalho isolado nas respectivas empresas.
- O enquadramento legal do trabalho isolado e/ou sua ausência;
- Quem são e o que fazem os trabalhadores isolados;
- Que riscos específicos do trabalho isolado ?;
- Alertar e/ou proteger ? Diferenças e prioridades;
- A importância da formação;
- Exemplos práticos.

Organização, Informações e Inscrições
MENAGEM Resources

T. 284 389141 - M. 963900702 - 913501422
*** Favor preencher e enviar formulário anexo a:
info@menagemresources.com

Trabalhador isolado – Trabalhar sozinho,
... mas bem acompanhado

Ricardo Bandin
Mestrado em Segurança Industrial; Pós-Graduação em Segurança Industrial;
Auditor Sénior de Segurança Industrial OSHAS 18001; Auditor Internacional
SSA Formador Certificado; outras certificações internacionais.
(Europa, América Latina e EUA)
Fala Espanhol, Inglês e Português.
Experiência relevante:
Ricardo é atualmente Consultor Internacional Independente de SST e
Gerente Geral da MENAGEM Resources.
Os seus conhecimentos e experiencia em diferentes culturas permitem-no
trabalhar com uma variedade de empresas internacionais.
Tem 38 anos de experiência, dos quais 22 em empresas mineiras por todo o
mundo, como Diretor / Gestor de Segurança e Auditor Sénior na América do
Sul, África, América do Norte e Europa.
Trabalhou em 19 países com diferentes tipos de culturas, incluindo
comunidades indígenas, e em projetos e operações em ambientes política e
culturalmente sensíveis, na América Latina.
Dirigiu projetos internacionais, com uma força de trabalho de dezenas
milhares de colaboradores.
Desenvolvimento e implementação de Sistemas de Gestão e de ferramentas
de engenharia para a prevenção de riscos; programas comportamentais e de
ferramentas de marketing.
Produtor executivo de filmes de segurança industrial e formação.
Professor universitário e conferencista em vários congressos nacionais e
internacionais.
Vencedor de 19 Prémios Nacionais e Internacionais
Consultor do Banco Mundial – Serviços Técnicos, América Latina.
Áreas de atividade: Mineração (subterrânea / céu aberto, exploração); megaconstruções; energia; centrais hidroeléctricas; plantas químicas; empresas
petrolíferas);, centrais nucleares, plantas de água pesada; madeira-celulose e
papel; indústria automóvel; fábricas de cimento; construção de portos;
indústria farmacêutica; administração de segurança dos empreiteiros;
aeroportos; companhias de seguros; empresas ferroviárias; cosmética;
fábricas de pintura; indústria alimentar; refinarias de álcool, indústria têxtil;
plástico e polímeros; refinarias de açúcar; fábricas de bebidas; retalho e
logística; comunicações; produção; indústria pesada.

Luís Lopes
Experiência relevante:
25 anos de experiência em Segurança e Saúde no Trabalho.
Integrou a Comissão do Livro Branco para a Organização dos Serviços de
Prevenção.
Membro do Conselho Geral do IDICT desde 1997 até à sua extinção, e do
Conselho Nacional de Segurança, Higiene e Saúde no Local de Trabalho até
2007.
Integrou a Direcção da Autoridade para as Condições de Trabalho com o cargo
de Coordenador Executivo para a Promoção da Segurança e Saúde no
Trabalho até 2012.
Dirigiu a elaboração da Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no
Trabalho 2008-2012.
Fundador e membro da Direcção da Sociedade Portuguesa de Saúde Marítima.
A nível internacional:
Foi membro do Comité Consultivo para a Segurança, Higiene e a Protecção da
Saúde no Local de Trabalho da União Europeia entre 1997 e 2012;
Foi membro efectivo do Conselho de Administração da Agência Europeia para
a Segurança e Saúde no Trabalho (Agência de Bilbao) entre 1997 e 2012 tendo
assumido por duas vezes o cargo de Presidente do referido Conselho de
Administração (2002 e 2005) e por 5 vezes o de Vice-Presidente
É Vice-Presidente do Comité “Educação e Formação” da Associação
Internacional da Segurança Social, desde Junho de 2009
Foi distinguido em 2008 com o Prémio “PREVER”, na categoria Internacional,
prémio instituído pelas Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
pelas Direcciones Generales de Trabajo de las Comunidades Autónomas e
pela Agência Europeia, para premiar as pessoas, instituições ou empresas não
espanholas que se destaquem pelo seu trabalho e exemplo no campo da
Prevenção de Riscos Laborais;
Formador na área da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.
Luís é atualmente Consultor Internacional Independente de SST e Consultor
Sénior Associado a MR.
Fala; Português, Espanhol, Inglês, Francês, Italiano e dois dialetos Africanos

MENAGEM Resources
www.menagemresources.com

Commitment ...Safety Doesn‘t Happen Without It !!

