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Licenciada em Engenharia
Química e Bioquímica, do
Ambiente e Biológica pelo
Instituto Politécnico de
Tomar.
Pós Graduação em Sistemas
Integrados de Gestão-
Qualidade, Ambiente e
Segurança e em Higiene e
Segurança do Trabalho.
Elevada experiência em
Gestão da Qualidade,
Produção e Auditorias. 
Consultora Sénior em
Sistemas de Gestão segundo
os referenciais ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001, ISO 22000,
entre outros.

NP EN ISO 19011

A definição e implementação de sistemas de gestão ambiental,
suportados na norma de referência ISO 14001, constitui uma
ferramenta essencial para as organizações que pretendem
alcançar uma confiança acrescida por parte dos clientes,
colaboradores, comunidade envolvente e sociedade, através da
demonstração do compromisso voluntário com a melhoria
contínua do seu desempenho ambiental.

Efetuar estudos de caso, análise de requisitos com exemplos
práticos;

Estruturar um sistema de gestão ambiental;

Definir contextos e objetivos;

Definir e analisar procedimentos  base do sistema.

AO FREQUENTAR A FORMAÇÃO IRÁ:

DESTINATÁRIOS
Toda a esfera profissional.
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14001



"Formação
especializada,

atualizada e
perfeitamente
enquadrada na

realidade
operacional da sua

empresa!"

Compreender os requisitos da norma NP EN ISO 14001:2015 e a
sua aplicação;
Conhecer os principais requisitos legais a nível da gestão
ambiental;
Preparar e implementar um sistema de gestão ambiental;
Monitorizar o desempenho ambiental da Organização.

Ao participar nesta acção, o formando irá adquirir
conhecimentos para: 

OBJETIVOS 
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CONTEÚDOS ABORDADOS

Âmbito e objetivo da Norma ISO 14001:2015

Enquadramento do sistema de gestão ambiental e
resultados pretendidos

Estrutura de Alto Nível – estrutura normalizada nas normas
de Sistemas de Gestão

Requisitos da Norma NP EN ISO 14001:2015

Controlo operacional

- Avaliação da conformidade legal
- Identificação e avaliação dos aspetos ambientais
- Preparação e atendimento a emergências
- Fichas de estado de prontidão e resposta a emergência
- Plano de emergência interno
- Simulacros

A formação em Sistemas de Gestão Ambiental tem por objetivo
desenvolver competências relacionadas com a implementação
de um Sistema de Gestão, evidenciando o cumprimento dos
requisitos da norma ISO 14001:2015.


