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DISQASAAM020 

Interpretação das Normas ISO 14001 

Objetivos Gerais 

Este Curso pretende dotar os participantes de competências de análise e identificação de 

processos da Norma ISO 14001 e como a Norma pode ajudar a organização a melhorar as 

necessidades dos seus clientes. 

Objetivos Específicos 

No final do Curso os formandos ficarão aptos a: 

 Integrar a proteção do ambiente na estratégia da empresa; 

 Conhecer os atores e os seus papéis; 

 Compreender a forma como o Sistema de Gestão Ambiental da sua organização pode 

cumprir esses requisitos; 

 Conhecer e saber interpretar os requisitos da Norma ISO 14001; 

 Aplicar os requisitos da norma ISO 14001; 

 Saber gerir os riscos dentro da organização. 

Destinatários 

A todos os profissionais da organização envolvidos na implementação e manutenção do 

Sistema de Gestão Ambiental (Norma ISO 14001) e todos os profissionais que tenham sob sua 

responsabilidade os processos e procedimentos da sua organização. 

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 

30 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – A Proteção do Ambiente 

 Integração e proteção do ambiente na estratégia da empresa 
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DISQASAAM020 

 Transformar os constrangimentos da política ambiental em instrumentos de 

produtividade 

 Conhecer os ecossistemas e os diferentes meios: a água, o solo, o ar, os diferentes 

tipos de poluição 

Módulo II – Os Atores e os seus Papéis 

 Os atores externos: os “média”, as associações, os consumidores, os decisores 

 Os atores internos: os responsáveis do pessoal, a manutenção, a qualidade, a 

segurança 

Módulo III – A Organização da Gestão Ambiental 

 O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

 Auditoria do SGA 

 O quadro legislativo 

 Vantagens de implementação 

Módulo IV – Conhecer as Normas e os Referenciais 

 Requisitos da Norma 

 Visão geral da ISO 14001 

 Descrição dos requisitos da ISO 14001 

 O sistema de gestão e auditorias ambientais da União Europeia 

 As normas ISO 14000: auditoria ambiental 

Módulo V – Gerir os Riscos Industriais 

 Os acidentes e a crise 

 A gestão de riscos 

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. 

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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