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DISQASAAM023 

Sistemas de Gestão Ambiental ISO 14001:2015 

Objetivos Gerais 

Este Curso pretende dotar os participantes das competências no sistema de gestão 

ambiental respeitando a norma ISO 14001:2015. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Construir e planear a implementação do Sistema de Gestão da Ambiental na sua 

organização, de acordo com as orientações e os requisitos da Norma ISO 

14001:2015; 

 Preparar o respetivo processo de Certificação. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos os profissionais dos quadros superiores e intermédios da 

organização, responsáveis do Sistema de Gestão Ambiental e outros interessados em 

adquirir competências na nova norma ISO 14001:2015. 

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 

18 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Novos Conceitos de Proteção Ambiental 

 Ferramentas ambientais; 

 Certificação ambiental. 

Módulo II – Definição de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA)  

 Enquadramento do SGA na organização; 

 Vantagens de implementação. 
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DISQASAAM023 

Módulo III – Modelos de Sistemas de Gestão Ambiental 

 Norma ISO 14001. 

Módulo IV – Contexto da Organização 

 Compreender a organização e o seu contexto; 

 Compreender as necessidades e as expectativas das partes interessadas; 

 Determinar o âmbito do sistema de gestão ambiental. 

Módulo V – Liderança 

 Liderança e compromisso; 

 Política ambiental; 

 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais. 

Módulo VI – Planeamento 

 Ações para tratar riscos e oportunidades; 

 Objetivos ambientais e planeamento para os atingir. 

Módulo VI – Suporte 

 Recursos; 

 Competências; 

 Consciencialização; 

 Comunicação; 

 Informação documentada. 

Módulo VI – Operacionalização 

 Planeamento e controlo operacional; 

 Preparação e resposta a emergências. 

Módulo VII – Avaliação do Desempenho 

 Monitorização, medição, análise e avaliação; 

 Auditoria interna; 

 Revisão pela gestão; 

 Não conformidade e ação corretiva; 

 Melhoria contínua. 

Módulo VIII – Manutenção e Certificação de Acordo com a ISO 14001:2015 

 Orientações para manutenção e melhoria do SGA; 

 Processo de certificação do SGA de acordo com a ISO 14001:2015. 
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DISQASAAM023 

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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