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DISQASAS012 

Sistemas de Gestão de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

Objetivos Gerais 

Este Curso visa dotar os participantes de capacidades de identificar, caracterizar, avaliar e 
controlar os riscos inerentes às diferentes atividades e postos de trabalho. 

Objetivos Específicos 

No final do Curso os formandos ficaram aptos a: 

 Apresentar a nova Norma ISO 45001 sobre Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde 
no Trabalho; 

 Conhecer a estrutura da Norma e interpretar os seus requisitos, bem como os alterados 
face à norma OHSAS 18001; 

 Conhecer como a sua Organização pode cumprir esses requisitos; 

 Planear as alterações do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho na sua 
empresa para este novo referencial. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos os Colaboradores que estejam envolvidos na implementação e 
manutenção do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho numa organização, 
incluindo cargos de Direção, de Gestão e Auditores do Sistema. 

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 

24 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Estrutura de Alto Nível - Estrutura Normalizada das Normas de Sistemas de 

Gestão 

Módulo II - Análise das Alterações Relativamente à OHSAS 18001:2007 

Módulo III - Requisitos da Nova Norma 

 Termos e definições 

http://www.highskills.pt/
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DISQASAS012 

 Contexto da organização 

 Liderança e participação dos trabalhadores 

 Planeamento, incluindo ações para tratar riscos e oportunidade 

 Pensamento baseado no risco e identificação de perigos e avaliação de riscos para a 

SST 

 Apoio 

 Operacionalização 

 Avaliação do desempenho 

 Melhoria 

Módulo IV - Exercícios Práticos para a Implementação na Organização 

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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