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INTRODUCTION

INTRODUÇÃO

Weatherford considers the safety and security of our staff to be our
most important goal. This Travel Security Awareness Training will
equip you with the knowledge and skills needed to work and travel
with greater safety and security. It is mandatory for all Weatherford
personnel who travel internationally.

A Weatherford considera a proteção e a segurança de nossos
funcionários nossa meta mais importante. Este Treinamento para
Conscientização de Segurança em Viagens irá dotá‐lo do
conhecimento e competências necessários para você poder trabalhar
e viajar com maior proteção e segurança. É obrigatório para todos os
funcionários da Weatherford que viajarem para o exterior.

We consider the safety and security of our staff to be our most
important goal. This Travel Security Awareness Training will equip you
with the knowledge and skills needed to work and travel with greater
safety and security.
If you have any questions related to this training, contact the
Weatherford Global Security team at:

Consideramos a proteção e a segurança de nossos funcionários nossa
meta mais importante. Este Treinamento para Conscientização de
Segurança em Viagens irá dotá‐lo do conhecimento e competências
necessários para você poder trabalhar e viajar com maior proteção e
segurança.

globalsecurity@weatherford.com. Further information can also be
found on the security SharePoint, accessible via the intranet or at:
http://theportal/wms/glsecurity/SitePages/Home.aspx.
If you have any questions related to the training please contact your
manager or the security department.
This training is part of a modularized package. Other optional modules
include Natural Disasters and Health and Hygiene and a module on
Disaster Preparedness and Response Protocols. They can be found on
the Weatherford Learning Management System and on the security
SharePoint.
This training is part of a modularized package; including modules on
Natural Disasters and Health and Hygiene and a module on Disaster
Preparedness and Response Protocols.
Training Objectives
The training objectives for this course include:


Having a greater awareness of personal safety and security
measures while traveling;



Developing an effective understanding of human‐made risks,
and;



Having the knowledge, confidence and skills needed to
response to an emergency situation effectively.

The training is not designed to be specific to a country or situation,
but rather it seeks to offer common safety and security measures for
any operating environment, or emergency event. For specific
countries you should conduct your own research on the security

Se tiver dúvidas sobre este treinamento, entre em contato com a
Equipe de Segurança Global da Weatherford no endereço:
globalsecurity@weatherford.com. Mais informações também podem
ser encontradas no recurso de segurança via SharePoint, que pode ser
acessado via intranet ou no endereço:
http://theportal/wms/glsecurity/SitePages/Home.aspx.
Se tiver dúvidas sobre o treinamento, entre em contato com seu
gerente ou com o departamento de segurança.
Este treinamento é parte integrante de um pacote modularizado.
Outros módulos opcionais incluem Desastres Naturais e Saúde e
Higiene e um módulo sobre Preparação para Desastres e Protocolos
de Respostas. Eles podem ser encontrados no Sistema de Gestão de
Aprendizagem da Weatherford e no recurso de segurança via
SharePoint.
Este treinamento é parte integrante de um pacote modularizado;
incluindo módulos sobre Desastres Naturais e Saúde e Higiene e um
módulo sobre Preparação para Desastres e Protocolos de Respostas.
Objetivos do treinamento
Os objetivos do treinamento deste curso incluem:


Ter maior conscientização das medidas de proteção e
segurança pessoal durante viagens;



Desenvolver um entendimento efetivo dos riscos criados pelo
homem e;

SharePoint and request further information from the Global Security
team.
The training is not designed to be specific to a country or situation,
but rather it seeks to offer common safety and security measures for
any operating environment, or emergency event.
Weatherford also works with outside travel and security support
providers. Their details are available on the security SharePoint and
should be reviewed prior to your trip along with Weatherford’s Travel
Security Policy and Procedures.
By understanding the wide spectrum of risks you may face and
environments you may operate in, a range of pragmatic measures can
be taken to reduce your exposure to security incidents. Understanding
these risks also provides you with a greater degree of confidence
when traveling in unfamiliar areas where risks may exist.
The training is not designed to replace your responsibility to take
sensible precautions for your own safety or security – it remains your
responsibility to apply the principles and information provided in this
course to any given situation or location, putting the training into a
local and situational context.
This training deals with human‐made risks. Human‐made risks include
war, intra‐state conflicts, labor disputes, political and social instability,
demonstrations and riots, organized and opportunistic crime,
insurgency and terrorism.



Ter o conhecimento, a confiança e as competências
necessários para responder a uma situação de emergência
com eficácia.

O treinamento não se destina a ser específico para um país ou uma
situação, mas ao contrário, busca oferecer medidas comuns de
proteção e segurança para qualquer ambiente operacional ou evento
de emergência. Para determinados países, você deve realizar sua
própria pesquisa sobre o recurso de segurança via SharePoint e
solicitar mais informações da Equipe de Segurança Global.
O treinamento não se destina a ser específico para um país ou uma
situação, mas ao contrário, busca oferecer medidas comuns de
proteção e segurança para qualquer ambiente operacional ou evento
de emergência.
A Weatherford também trabalha com provedores terceirizados de
suporte a viagens e segurança. Seus detalhes estão disponíveis no
recurso de segurança via SharePoint e devem ser analisados antes da
sua viagem, juntamente com a Política e os Procedimentos de
Segurança em Viagens da Weatherford.
Ao compreender o amplo espectro de riscos que você pode enfrentar
e os ambientes em que pode operar, uma série de medidas
pragmáticas pode ser tomada para reduzir sua exposição a incidentes
de segurança. A compreensão desses riscos também fornece um
maior nível de confiança quando você viaja em áreas desconhecidas
onde riscos podem ocorrer.
O treinamento não se destina a substituir sua responsabilidade de
tomar precauções práticas para sua própria proteção ou segurança ‐
continua sendo sua responsabilidade aplicar os princípios e as

informações fornecidos neste curso em qualquer situação ou local
específico, colocando o treinamento em um contexto local e
situacional.
Este treinamento aborda os riscos criados pelo homem. Os riscos
criados pelo homem incluem guerra, conflitos intraestaduais, conflitos
trabalhistas, instabilidade política e social, manifestações e motins,
crime organizado e crime oportunista, insurgência e terrorismo.

Background: Introduction to a company’s guide to travel security awareness training, prepared for employees deployed overseas.

