
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

A segurança e saúde dos trabalhadores é uma obrigação dos empregadores e encerra dois grande conjuntos de 

conhecimentos: conhecimentos técnicos associados aos riscos a que os trabalhadores estão expostos (ex.: ruído, 

poluentes no ar, vibrações, movimentação de cargas, etc.) e conhecimentos de gestão que permitam às organizações criar 

mecanismos organizativos para gerir de forma eficaz todo o conjunto de atividades que é necessário desenvolver na 

organização para que aquelas medidas técnicas conduzam a uma melhoria efetiva da segurança das pessoas (ex.: 

avaliações de riscos, procedimentos operacionais, monitorização de agentes de risco, as auditorias e muitas outras). 

A ISO 45001 é um referencial que permite conceber, implementar e desenvolver um sistema de gestão de SST, para gerir 

eficazmente todas as atividades de controlo de riscos para a SST. Esta norma permite ainda o reconhecimento por 

organismos independentes: a certificação da Gestão da SST. 

 Identificar e compreender os requisitos da Norma ISO 45001– conceitos, princípios e requisitos;  

 Determinar as ações genéricas necessárias para implementação da norma; 

 Elaborar um plano da ações para a implementação de um SGSST. 

 A norma ISO 45001:  
- Objetivos e aplicabilidade 
- Ciclo de Melhoria Contínua – aplicação à SST.  
- Estrutura da norma. 

 Cláusulas de planeamento (contexto, riscos e oportunidades, liderança e participação de trabalhadores) 

 Cláusulas de Implementação (recursos e operacionalização) 

 Cláusulas de verificação (avaliação do desempenho) 

 Cláusulas de revisão (revisão e melhoria) 

 

ENQUADRAMENTO 

OBJETIVOS 

PROGRAMA 

 Colaboradores e chefias envolvidos na implementação, gestão e auditoria a sistemas de gestão de SST segundo a ISO 
45001; 

 Técnicos de Segurança; 

 Consultores e auditores;  
 Gestores de organizações que pretendam implementar a norma. 

DESTINATÁRIOS 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogério Marques 
Oficial da Marinha, Engenheiro de Segurança, Técnico Superior de SST, Pós-graduado em Gestão Ambiental, Docente do 

Ensino Superior, Verificador SGSPAG (Diretiva “Seveso”) – qualificado pela APA, Auditor Coordenador da SGS Portugal para 

a ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Ambiente), ISO 45001 (SST), NP 4492 (Manutenção) e ISO 55001 (Gestão de Ativos). 

22 e 29 de Novembro de 2021  09h30 - 13h00 | 14h00 - 17h30 
 

 

FORMADOR 

DATAS E HORÁRIO 

Associados 500 Euros 

Não Associados 650 Euros 

Para inscrições efetuadas até 8 de Novembro, haverá lugar a um desconto de 15%. 

 

Inscrições através do e-mail info@apgei.pt 

Os valores mencionados estão isentos de IVA. 

A inscrição só será válida após boa cobrança. 

O número de inscrições é limitado. 

 

 

INSCRIÇÕES 

Por cheque: à ordem da APGEI. 

Por transferência bancária para o NIB: 0010 0000 15380860004 91 (Banco BPI) 

 

Qualquer desistência deverá ser comunicada por e-mail para a APGEI, até 2 dias úteis antes da realização da formação 

após o que não haverá lugar a reembolso. 

 

PAGAMENTOS e CANCELAMENTOS 

INFORMAÇÕES 

APGEI 
Rua de Salazares, 842, 4149-002 Porto 

T. +351 225 322 068  M. +351 937 887 664 

info@apgei.pt  www.apgei.pt 
 
 

 


