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“A experiência do formador e os casos práticos demonstrados.” Quality, Safety & Environment Technician (Capwatt)

“A clareza na explicação.” Consultora (Eqc Consulting)

“A partilha de experiências e a metodologia apresentada para avaliação dos riscos.” Coordenação QAS (Rodoviária do Tejo)

“A parte prática com exemplos concretos.” Gestora do Sistema de Gestão Integrado de QA (Kirchhoff)

“Consolidação de conceitos.” SIG (Globalvia)

Enquadramento
Existem cláusulas específicas para determinar os Riscos e as Oportunidades que podem afetar as organizações e o seu 
desempenho. Essas cláusulas podem ser encontradas nas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Neste Seminário da APGEI pretende-se contribuir para melhor identificar e aplicar técnicas simples mas funcionais e eficazes, 
para a determinação dos riscos e oportunidades.

Objetivos
- Compreender os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, relativos à análise de contexto e à identificação 
e avaliação de riscos e oportunidades;

- Compreender os métodos de análise de contexto e de identificação e avaliação de riscos e oportunidades.

Qualidade, Ambiente
e Segurança
Como fazer a análise de contexto 
e determinar Riscos e Oportunidades 
num Sistema de Gestão QAS?
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Formadores

Destinatários
- Colaboradores e chefias envolvidos na implementação, gestão e auditoria a sistemas de gestão QAS.

- Consultores e auditores.



1

Requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 
e ISO 45001 para a análise de contexto e para 
a avaliação de riscos e oportunidades.

2

Métodos de análise de contexto 
(SWOT, PESTAL).

3

Determinação e avaliação de riscos. 
Hierarquização de riscos.

4

Boas práticas.

5

Caso prático.

Programa

Formador
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).

Inscrições
Associados - 150 Euros  |  Não Associados  - 250 Euros

Desconto de 10% para inscrições efetuadas até 4 de Março.

Inscrições através do e-mail info@apgei.pt ou em www.apgei.pt
Os valores mencionados estão isentos de IVA.
A inscrição só será válida após boa cobrança.
O número de inscrições é limitado.

Pagamentos e Cancelamentos
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.

Data e Horário

18 Março 2022 09h00 - 13h00
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