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DISQASAAM001 

Auditorias Ambientais 

Objetivos Gerais 

O Curso de Auditorias Ambientais e ISO 14001:2015 tem como objetivo responder às 
necessidades formativas de profissionais em empresas e entidades públicas que pretendem 
aperfeiçoar as suas competências e intervir no domínio da Gestão Ambiental, oferecendo as 
bases teóricas e os princípios práticos aplicados na aplicação do principal referencial do setor, 
recentemente ajustado, a norma ISO 14001:2015, capacitando os formandos para as boas 
práticas de auditoria e incluindo, ainda, a realização de uma auditoria in situ. 

Objetivos Específicos 

Este Curso pretende dotar os participantes das seguintes competências: 

 Reconhecer as etapas necessárias para implementar e conduzir um Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) em qualquer organização. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos quadros de empresas com responsabilidades na 
implementação, gestão e avaliação de sistemas de Gestão Ambiental, consultores que 
pretendam aprofundar ou reciclar os seus conhecimentos, profissionais que exerçam ou 
pretendam exercer funções na área de Auditoria da Qualidade e em público em geral 
interessado em realizar auditorias a sistemas de Gestão da Qualidade. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

40 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Evolução da Auditoria Ambiental 

 Evolução da Auditoria Ambiental 

 História da Auditoria Ambiental 

 Características dos Processos de Auditoria Ambiental 

 Tipos de Auditoria 
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DISQASAAM001 

 Etapas da Auditoria Ambiental 

 Diretrizes para Auditoria Ambiental 

 Procedimentos de Auditoria 

 Critérios de Qualificação para Auditores Ambientais 

 Planeamento da Auditoria 

 Execução da Auditoria Ambiental 

 Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

Módulo II -  Auditoria Ambiental e Sustentabilidade 

  Licença Ambiental 

  Estudo de Impacto de Vizinhança 

  Estudo de Impacto Ambiental 

  Monitoramento Ambiental 

  Avaliação Econômica de Recursos e Danos Ambientais 

  Valoração Econômica 

  Avaliação de Risco Ambiental 

  Auditoria de Conformidade Legal 

  A Responsabilidade Penal e Civil dos Auditores Ambientais 

  Protocolo de Auditoria Ambiental 

  Desempenho Ambiental 

Módulo III -   Estrutura de Auditor Ambiente 

 Gestão de RH e Formação 

 Conformidade Legal 

 Fornecedores e Seguro 

 Fontes Diversas de Consumo de Energia 

  Processos de Produção e Operação 

 Transporte e Distribuição 

  Segurança do Trabalho 

  Higiene e Saúde ocupacional 

  Gestão de Efluentes Líquidos 

 Gestão de Resíduos 

 Auditoria Ambiental em Foco 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 
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DISQASAAM001 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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