CURSO “MEDIO AMBIENTE
SECTOR NAVAL”
3 de novembro, Ferrol
Asociación de Empresarios Ferrolterra

Co financiamento de:

MEDIO AMBIENTE SECTOR NAVAL 8h.
Finalidade:
•

Sensibilizar aos participantes para que adquiran condutas tendentes a minimizar
os efectos que ten no medio ambiente a actividade industrial e concienciarlles da
importancia de cumprir cos requisitos legais básicos que afectan á súa actividade:
almacenamento de substancias, segregación de residuos e actuacións ante
derrames ou verteduras accidentais.

Obxectivos:
•
•
•

Introducir ao alumnado na terminoloxía básica referida ao medio ambiente.
Introducir ao alumnado no coñecemento e comprensión das causas das principais
ameazas e problemas ambientais que afectan á sociedade.
Introducir ao alumnado no coñecemento dos impactos directos no medio
ambiente derivados da súa actividade no sector naval e dar un decálogo de boas
prácticas para minimizar os devanditos impactos.

MEDIO AMBIENTE SECTOR NAVAL 8h.
Contidos:
MÓDULO 1: INTRODUCIÓN Á MEDIO AMBIENTE. CONCEPTOS BÁSICOS
▪ Medio ambiente e diversidade.
▪ Medio ambiente e saúde.
MÓDULO 2: INTRODUCIÓN DO MEDIO AMBIENTE NA EMPRESA
▪ Revisión inicial. Diagnóstico ambiental.
▪ Áreas crave a tratar.
▪ Fases da revisión ambiental inicial.
▪ Certificación de sistemas de xestión ambiental.
MÓDULO 3: RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS NO SECTOR NAVAL
▪ Contaminación atmosférica.
▪ Contaminación de augas.
▪ Contaminación de chans.
MÓDULO 4: XESTIÓN AMBIENTAL NA EMPRESA
▪ Manipulación de produtos perigosos.
▪ Xestión dos recursos.
▪ Xestión de residuos urbanos e inertes.
▪ Xestión de residuos perigosos.

MEDIO AMBIENTE SECTOR NAVAL 8h.
Lugar: Asociación de Empresarios Ferrolterra. Punta Arnela, s/n. Edificio Usos Múltiples, 2º Andar.
15405 Ferrol
Data: 3 de novembro de 2022.
Horario: de 9,00 a 14,00 e de 15,30 a 18,30 horas.
Criterios de avaliación:
•
Asistencia ó 75% das horas lectivas.
•
Superar as actividades propostas polo equipo docente
Información e inscricións:
•
981 333 305 / info@empresarios-ferrolterra.org
•
O curso só se realizará en caso de reunir o quorum necesario.
•
Gratuíto.
•
Dirixido a traballadores por conta allea, propia e desempregados. Terán preferencia os
traballadores das empresas asociadas á Asociación de Empresarios Ferrolterra.

