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DISQASAQ070 

Interpretação e Implementação de Sistemas de Gestão Integrados – Principais 

Alterações das Normas - ISO 14001:2015; ISO 9001:2015 e ISO 45001: 2018 

Objetivos Gerais 

Com a entrada em vigor das três normas que constituem o Sistema de Gestão Integrado, as 

organizações vão ter a necessidade de adaptar os seus sistemas de gestão de forma a cumprir 

com as novas normas e só depois proceder à transição da certificação dos mesmos. O objetivo 

geral deste é que os participantes fiquem a conhecer as principais alterações dos normativos 

que constituem o Sistema de Gestão Integrado. 

Objetivos Específicos 

No final do Curso os formandos ficarão aptos a: 

 Analisar as principais alterações da Norma ISO 9001:2015; 

 Identificar a forma como o Sistema de Gestão da Qualidade de uma Organização pode 

incorporar essas alterações; 

 Conhecer estratégias de integração da ISO 9001:2015 num Sistema Integrado de 

Gestão; 

 Identificar formas de evidenciar a conformidade com os requisitos da ISO 9001:2015; 

 Analisar as principais alterações da Norma ISO 14001:2015; 

 Identificar a forma como o Sistema de Gestão Ambiental de uma Organização pode 

incorporar essas alterações; 

 Conhecer estratégias de integração da ISO 14001:2015 num Sistema Integrado de 

Gestão; 

 Identificar formas de evidenciar a conformidade com os requisitos da ISO 14001:2015; 

 Conhecer a estrutura e requisitos da nova norma ISO 45001; 

 Compreender o conceito de estrutura de alto nível; 

 Identificar as principais alterações introduzidas pela norma ISO 45001 face à norma 

OHSAS 18001. 

Destinatários 

Este Curso é dirigido a todos os profissionais que necessitem conhecer as principais alterações 

dos normativos que fazem parte dos Sistemas de Gestão Integrados, nomeadamente 

Profissionais responsáveis pela implementação e gestão de Sistemas de Gestão Integrados. 

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. 

http://www.highskills.pt/
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DISQASAQ070 

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

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

24 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Norma ISO 9001:2015 – Principais Alterações 

 Estrutura da Norma ISO 9001:2015; 

 Comparação entre as Normas ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008; 

 Metodologias de implementação dos novos requisitos e dos requisitos alterados; 

 O pensamento baseado no risco e a ISO 9001:2015; 

 A Norma ISO 9001:2015 no contexto do Sistema de Gestão Integrado; 

 A evidência de conformidade e a perspetiva das auditorias. 

Módulo II – Norma ISO 14001:2015 - Principais Alterações 

 Estrutura da Norma ISO 14001:2015; 

 Comparação entre as Normas ISO 14001:2015 e ISO 14001:2004; 

 Metodologias de implementação dos novos requisitos e dos requisitos alterados; 

 Novos conceitos na Norma ISO 14001:2015 - o pensamento baseado no risco e a 

perspetiva de ciclo de vida; 

 A Norma ISO 14001:2015 no contexto do Sistema de Gestão Integrado; 

 A evidência de conformidade e a perspetiva das auditorias. 

Módulo III – ISO 45001: 2018 - Principais Alterações 

 Adoção da Estrutura de Alto Nível – estrutura normalizada das normas de sistemas de 

gestão; 

 Estrutura da Norma ISO 45001; 

 Comparação entre as Normas ISO 45001 e OHSAS 18001; 

 Metodologias de implementação dos novos requisitos; 

 A Norma ISO 45001:2018 pensamento baseado no risco e identificação de perigos e 

avaliação de riscos para a SST; 

 A Norma ISO 45001:2018 no contexto do Sistema de Gestão Integrado. 

Metodologia 

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

da plataforma. 

http://www.highskills.pt/
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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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