


Apresentação :

Upskills, Lda e Miguel Rosa Solutions parceiros com uma sólida reputação no mercado e uma vasta 
experiencia internacional, orgulham-se de trazer até si as formações NEBOSH.

Para isso desenvolvemos uma parceria com uma empresa do Reino Unido, RRC Training (The Rapid 
Results College Ltd), uma das maiores e melhores empresas no mercado de formação de certi�cação 
Internacional. Existem á mais 80 anos e orgulham-se de ter ajudado milhões de pessoas a obter quali�-
cações pro�ssionais Internacionais.
Nos últimos 25 anos especializaram-se nas áreas de Saúde, segurança, Ambiente e qualidade, sendo 
hoje, no Reino Unido o principal fornecedor de formações nestas áreas.
Trabalhamos para os Melhores, com os Melhores e é por isso que consideramos esta a melhor opção do 
mercado.

Preenchemos uma necessidade existente pois uma grande parte dos pro�ssionais de Segurança e 
Higiene no Trabalho ligados á Construção/Manutenção e Operação Industrias procuram a internacio-
nalização das suas carreiras, quer por motivos de necessidade, quer por motivos de inspiração e 
ambição.

Esta tarefa não é fácil e muitos dos que lêem esta apresentação já concluíram que não basta enviar 
currículos para todas as ofertas de trabalho internacional que surgem em sites da especialidade.
Apesar do acréscimo da procura de técnicos de segurança e prevenção com quali�cações adequadas, 
há que preencher determinados requisitos e ter quali�cações internacionalmente reconhecidas e 
connosco encontrará a solução para dar os primeiros passos numa carreira global.

As formações NEBOSH possuem uma reputação de excelência a nível internacional. 
Não são de caracter Obrigatório mas garantem aos empregadores a contratação de um pro�ssional 
que desempenha as suas funções em condições de segurança e de acordo com altos padrões de 
exigência.

Quais as vantagens de frequentar esta formação connosco?

- Somos parceiros com uma vasta experiência internacional e uma sólida reputação no mercado;
- Somos os PRIMEIROS a realizar a formação NEBOSH International General Certi�cate com a possibili-
dade de realizar exame em português;
- Possibilidade de Pagamento em prestações com recurso a linha de Crédito BANIF +
- Temos acordos com empresas de recrutamento Internacional que o podem auxiliar a encontrar 
emprego;
- Não gostamos de Burocracias nem complicações, somos simples, e�cazes e pro�ssionais!
- Estamos na vanguarda das campanhas de marketing e publicidade;
- Temos grandes planos para o futuro e estamos a diversi�car a nossa oferta formativa por forma a ser a 
mais completa do mercado em Portugal!



NEBOSH (National Examination Board in Occupational Safety and Health) foi formado em 1979. As suas 
Formaçoes sao reconhecidas internacionalmente por institutos importantes, como é o caso do IOSH  (Insti-
tution of Occupational Safety and Health) e pelo IIRSM (International Institute of Risk and Safety Manage-
ment).
Disponibilizam uma vasta gama de formações direcionadas para a Saúde, Segurança, ambiente e gestão de 
risco.
Por ano cerca de 35.000 Candidatos são atraídos pelas formações NEBOSH, ministradas por mais de 500 
Provedores de curso que realizam exames em mais de 100 países em todo o mundo.

As formações e os exames são levados a cabo por equipas quali�cadas e assistidas por examinadores exter-
nos, sendo que a sua maioria têm conhecimento pratico aprofundado na indústria e construção em secto-
res públicos ou privados.

Os seus padrões técnicos são supervisionados por um Conselho de Quali�cações técnicas com represen-
tantes provenientes de instituições nacionais.

NEBOSH é uma entidade adjudicante acreditada pela Scottish Quali�cations Authority (SQA), que tem no 
Reino Unido toda a competência regulamentar.
Além disso, a NEBOSH foca-se no Investimento em Pessoas (Investors in People - IIP) e é também uma 
organização certi�cada pela ISO 9001:2008

http://www.nebosh.org.uk/About_Nebosh/ 

Sabemos que para um crescimento sustentado são necessárias bases sólidas, como tal, começamos 
pelo inicio trazendo até si uma das formações mais completas e abrangentes do Universo Nebosh.

INTERNATIONAL 
GENERAL CERTIFICATE



Que qualificação é esta?
O plano de curso está dividido em 3 unidades.

Unidade IGC1: Gestão de saúde e segurança internacional (Base que é comum a outras formações Se 
completar esta unidade na frequência de uma desta formações não terá que a repetir quando decidir 
obter uma das outras.)
É uma unidade de aprendizagem avaliada através de um exame escrito com 2 horas de duração. Cada 
exame escrito é constituído por 10 perguntas de “resposta curta” e 1 pergunta de “resposta longa”. 
Todas as perguntas devem ser respondidas. Os testes dos candidatos são classi�cados por examinadores 
externos indicados pela NEBOSH.

Unidade IGC2: Controlo de riscos em locais de trabalho internacionais
É uma unidade de aprendizagem avaliada através de um exame escrito com 2 horas de duração. Cada 
exame escrito é constituído por 10 perguntas de “resposta curta” e 1 pergunta de “resposta longa”. Todas 
as perguntas devem ser respondidas. Os testes dos candidatos são classi�cados por examinadores 
externos indicados pela NEBOSH.

Unidade IGC3: Teste prático de saúde e segurança internacional
É avaliada através de um exame prático em contexto de trabalho em data de�nida pelo prestador de 
formação e deve ser efetuado após os exames escrito. Este exame é avaliado internamente pelo 
prestador de formação e moderado externamente pela NEBOSH.

Para Informações detalhadas sobre todas as unidades, consulte o Documento:
IGC syllabus summary_�nal_Portuguese



• Conhecimentos gerais de Segurança e Higiene no Trabalho
• Bom nível de Inglês (falado e escrito): Common European Framework – B2
                 ou equivalente
Ver: http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-lan-
guage-levels-cefr



- Formação em sala (80 Horas)
- Materiais didáticos
- Coffee Break
- Exames a realizar nas nossas Instalações
IGC 1 + IGC2 + IGC3 Teste prático de saúde e segurança
 internacional
- Inscrição nas bases de dados dos nossos parceiros de 
recrutamento internacional
Para os participantes que queiram pernoitar no hotel onde o 
formador fica alojado, a organização disponibiliza uma tarifa mais 
favorável.
Contacte-nos para mais informações.

Disponibilizamos contactos de empresas Internacionais que o podem auxiliar 
a encontrar emprego.


