MAKEEN LPG
SAFETY CARD

Segurança
Proteção ambiental
Estações de abastecimento de GPL

A MAKEEN Energy desenvolveu o programa
de formação MAKEEN LPG Safety Card perso
nalizado para o setor de combustíveis e gás e
direcionado para trabalhadores e clientes nacio
nais e internacionais, independentemente do
nível de qualificação ou função.

INFORMAÇÃO PRÁTICA
Idioma: Disponível em português, inglês e espanhol.
Número de participantes por curso: 20
Data e hora: A anunciar quando os 20 participantes se tiverem inscrito.

O MAKEEN LPG Safety Card é concebido para asse
gurar o mais elevado nível de conhecimento de segu
rança, de proteção ambiental e de gases combustíveis
para todos os trabalhadores e visitantes. É um progra
ma de três dias, dois dos quais dedicados à formação
em sala e um dia de formação in loco nas instalações
em que as marcas relacionadas com GPL da MAKEEN
Energy, Kosan Crisplant e Siraga, fornecem serviços.

PROGRAMA
1.		 Princípios gerais de segurança
2.		

Sinalização de segurança

3.		

Equipamento de proteção coletivo e pessoal

4.		

Riscos elétricos

5.		

Maquinaria e equipamento de trabalho

6.		

Diretivas Seveso e ATEX

7.		 Manuseamento manual de cargas e ergonomia
8.		

Primeiros-socorros

9.		

Combate a incêndios

10. Autorização de trabalho e consignação de equipamento
11.

Trabalho com riscos especiais

12. Aspetos ambientais
13. Gases combustíveis

Estrutura: Dois dias de formação em sala e um dia completo de
formação in loco nas instalações de abastecimento.
Local:
Kosan Crisplant Portugal
Avenida Fontes Pereira de Melo, 242
4100-259 Porto, Portugal
Outros locais estarão disponíveis brevemente.
Para inscrição ou mais informações, contacte:
Cláudia Vilela
cmv@kosancrisplant.com
Tel +351 96 870 60 46

Esperamos vê-lo no curso!

Inovar
Fornecimento de soluções e serviços relacionados
com logística e distribuição de combustíveis
Garantir
O cumprimento de responsabilidades sociais e
ambientais
Partilhar
Conhecimento com os clientes

Kosan Crisplant Portugal
Avenida Fontes Pereira de Melo, 242
4100-259 Porto
Portugal
Tel +351 22 834 80 50
kcpt@kosancrisplant.com

A Kosan Crisplant e Siraga são
parte da MAKEEN Energy

www.makeenenergy.com
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MAKEEN Energy
– Soluções energéticas responsáveis para pessoas e planeta

