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Objetivos Específicos (Specific objectives):  
 

• Caracterizar a Cultura de Segurança no Trabalho; 

• Reconhecer como promover a mudança de cultura organizacional; 

• Identificar indicadores de cultura; 

• Identificar boa práticas ao nível da Cultura de Segurança no Trabalho. 

 
 
Conteúdo Programático / Carga Horária por módulo (Program content / Workload per 
module) 
 

• Significado de Cultura de Segurança; 

• Diferentes tipos de cultura e o seu impacto na segurança organizacional; 

• Indicadores de cultura; 

• Como promover a mudança de cultura organizacional; 

• Exemplos de boas práticas. 

 
Forma de Organização da Formação (Training Organization Form) 
 
Online, via videoconferência (plataforma zoom). 
 
 

Objetivos Gerais (General objectives): 

 
Caracterizar a Cultura de Segurança no Trabalho 

e como promover mudanças organizacionais no 

sentido de a incrementar. 
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Metodologias de Formação (Training Methodologies) 
 
O workshop será desenvolvido com recurso ao método expositivo e interrogativo. 
 
 
Metodologias de Avaliação das Aprendizagens (Learning Assessment Methodologies) 
 
As aprendizagens serão avaliadas de forma contínua através do método interrogativo. 
 
 
Recursos pedagógicos / Espaços e equipamentos (Pedagogical resources / Spaces and 
equipment) 
 
Para a realização do workshop os formandos deverão ter acesso a um computador e internet, 

devendo ter um browser atualizado.  

 
Público-alvo (Target Group):  

 
Diretores de Sustentabilidade Empresarial; Diretores de Segurança no Trabalho; Técnicos 

Superiores de Segurança no Trabalho; Responsáveis de Recursos Humanos; Gestores de Equipas. 

 
Duração Total do Curso (Total Training Duration):  
 
2h30m 
 
 
Características Específicas da Formação (Specific Characteristics of Training):  
 
 
Este webinar é gratuito, mas sujeito a inscrição. As inscrições são limitadas a dois colaboradores 

por cada empresa. 

 
Poderá realizar a sua inscrição através do seguinte link:  
 
https://forms.gle/mvjpDV6Qsi4edX9F9 
 
Após realizar a sua inscrição a CEDROS acusará receção da mesma. 
 
Este webinar não confere direito a certificado nem a declaração de participação. 
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