
10 a 13 de setembro, 2018
Universidade Católica Argentina (UCA)
Buenos Aires, Argentina

PATROCÍNIOS BRONZE PATROCÍNIOS ALUMÍNIO APOIO

PATROCÍNIOS DIAMANTEORGANIZERS



APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS

A Conferência será composta de uma combinação de apresentações orais em sete sessões temáticas.
• Liderança e Cultura
• Identificação e Gestão de Riscos
• Gerenciamento de Mudanças
• Integridade Mecânica
• Tecnologia em Segurança de Processo
• Gestão de Emergências
• Estudos de Caso e Lições Aprendidas

Os profissionais da área são convidados a apresentar seus trabalhos técnicos através do site da Conferência. CLIQUE AQUI

OBJETIVOS

• Gerar uma discussão de alto nível sobre a implementação da gestão de segurança de processos nas empresas.
• Trocar experiências sobre casos bem-sucedidos de implementação dos diferentes elementos ou aspectos da gestão da 
segurança de processo.

SOBRE A CONFERÊNCIA

A “Conferência Latino-Americana de Segurança de Processo” tem um papel importante no esforço mundial para 
prevenir acidentes maiores por meio da educação permanente e a melhoria contínua na prática de segurança de 
processos. O Center for Chemical Process Safety (CCPS) espera seguir esta tradição na Conferência que acontecerá 
de 10 a 13 de setembro em Buenos Aires, Argentina. 

Esta oitava edição é co-organizada pela a Associação Regional de Empresas do Setor de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis da América Latina e do Caribe (ARPEL), instituição fundada em 1965 como veículo de cooperação e 
assistência recíproca entre empresas do setor, com o propósito principal de contribuir ativamente para a integração e 
o crescimento competitivo da indústria e para o desenvolvimento energético sustentável na região. 

O evento abrangerá as experiências e estudos de casos de empresas da indústria de processos em geral, incluindo, 
entre outras: petróleo e gás, química, indústria mineradora, petroquímica, farmacêutica, alimentos, etc., focando-se 
no desenvolvimento exaustivo de alguns elementos da gestão de segurança de processo. 

A agenda de “Conferência Latino-Americana sobre Segurança de Processo” será formada por uma série de oficinas 
prévias, cerca de trinta apresentações técnicas, participação de conferencistas notáveis, além de uma área dedicada 
à exibição.



QUEM DEVE PARTICIPAR

A Conferência será de especial interesse para altos executivos, gerentes e mandos médios, bem como para 
profissionais responsáveis por liderar a gestão de segurança de processos. 
Os profissionais trabalhando em empresas que fazem parte da cadeia de valor como empresas consultoras e de 
engenharia, design e construção (EPC), fornecedores de serviços de campo e seguradoras, entre outros, com 
interesses na América Latina e o Caribe encontrarão neste congresso um evento de sumo valor.
O congresso contará com palestrantes de nível mundial abordando a questão do ponto de vista estratégico, de gestão e 
operativo.

SEDE DO EVENTO

Universidade Católica Argentina - Sala “San Agustín”
Endereço: Alicia M. de Justo 1600, Puerto Madero - Buenos Aires, Argentina

POR QUE PATROCINAR?

Mediante um patrocínio sua empresa mostra o apoio e a liderança para garantir a segurança de processos na região. A 
exposição lhes dará a oportunidade de interagir diretamente com os participantes da conferência para mostrar como 
seus produtos e serviços podem contribuir para melhorar as práticas atuais de segurança de processo.
Entre em contato com Evan Flach para se tornar um patrocinador:
E-mail: evanf@aiche.org
Telefone: 646-495-1381

Para INSCRIÇÕES entre no site oficial do evento:
Gabriela Pritsch: gpritsch@arpel.org.uy  

 CONFERÊNCIA Até 18 de julho Até 17 de agosto No local

 Sócio ARPEL e CCPS USD 325 USD 375 USD 425

 Não-sócios USD 375 USD 425 USD 500

 Autor de trabalho USD 275 USD 275 USD 275

 OFICINA PRÉ-CONFERÊNCIA Até 18 de julho Até 17 de agosto No local

 Sócios  SEM CUSTO* USD 100 USD 120

 Não-sócios SEM CUSTO* USD 120 USD 140

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A CONFERÊNCIA, COMUNICAR-SE COM:   

CCPS
Orlando Acosta: orlaa@aiche.org 

ARPEL
Pablo Ferragut: pferragut@arpel.org.uy 
Gabriela Pritsch: gpritsch@arpel.org.uy 

+info
www.aiche.org/ccps 
www.arpel.org 


