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CURSO Interpretação ISO 14001:2015 - Sistema de Gestão Ambiental - online 

Objetivos Gerais 

No final do curso o participante é capaz de: 

• Compreender o anexo SL, enquanto quadro geral dos sistemas de gestão ISO; 

• Explicar os termos e definições; 

• Interpretar os requisitos da norma ISO 14001:2015 e conceitos subjacentes, proporcionada pela base de 

entendimento comum e partilhada entre a APCER e as partes interessadas relativamente à Norma;  

• Implementar e gerir o Sistema de Gestão Ambiental em conformidade com os requisitos da ISO 14001:2015. 

Público-Alvo 

Diretores, gestores ou técnicos de Meio Ambiente; Auditores e consultores. 

Pré-requisitos - N.A. 

Conteúdo Programático 

1. Âmbito e objetivo ambientais da Norma ISO 14001: 

• Os trabalhos prévios à elaboração da Norma ISO 14001:2015 (ex: Relatório do Estudo da ISO/TC 207 SC 1 "Future 

Challenges for EMS"); 

• Enquadramento do sistema de gestão ambiental nas expetativas da sociedade: desenvolvimento sustentável, 

proteção ambiental, transparência e responsabilidade ambiental;  

• Resultados pretendidos com um Sistema de Gestão Ambiental; 

2. Referência ao anexo SL: 

• O anexo SL Apêndice 2;  

• A estrutura de alto nível; 

3. Termos e definições comuns aos vários sistemas de gestão ISO e os específicos do sistema gestão ambiental 

4. Requisitos da Norma ABNT NBR ISO 14001:2015 

5. Contexto da organização 

• Os requisitos para a compreensão da organização e do seu contexto,  

• Entendimento do ambiente de negócios em que a organização opera. 

6. Liderança 

• Os requisitos relativos à liderança, incluindo a política de sistemas de gestão. 

• A avaliação da conformidade com esses requisitos. 

7. Planejamento 

• Os requisitos para o planejamento do sistema de gestão, considerando a organização, o seu contexto e as 

necessidades e expetativas das partes interessadas relevantes; 

• Os requisitos para determinar e tratar os riscos e oportunidades.  

− Interligação com a determinação dos aspetos e impactes ambientais; 

− Interligação com a determinação e gestão de situações de emergência. 

• Os vários níveis de planejamento: Planejar os objetivos ambientais e planejar ações para os atingir. 

8. Apoio 

• Os requisitos relativos a gestão de recursos e competências; 
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• Os requisitos para a consciencialização e comunicação; 

• Os requisitos da informação documentada e do controlo documental.  

9. Operação 

• Processos requeridos pela ABNT NBR ISO 14001:2015: 

− Requisitos que definem a necessidade de estabelecer e implementar processos. 

− Os requisitos para o planejamento e controlo operacional, considerando os aspetos associados à 

subcontratação 

10. Avaliação 

• Avaliação de desempenho e de conformidade 

− As formas de avaliação de desempenho ambiental; 

− A necessidade e importância da avaliação da conformidade com as obrigações que a organização está 

obrigada, ou comprometida a cumprir 

• Auditoria interna  

• Análise crítica e melhoria contínua 

11. Melhoria 

 

 

Duração: 8 horas – online  

Investimento: R$ 715,00 

Contactos: E-mail: educacaoeformacao@apcer.com.br  
 
Tel: (11)3527-9490 / Fax: (11)3527-9491 
 

 
 
Preencha a ficha de inscrição e envie para educacaoeformacao@apcer.com.br 

 

Faça aqui a sua inscrição 
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