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Conteúdo Programático  
 

• Estrutura de Alto Nível – estrutura 

normalizada das normas de 

Sistemas de Gestão; 

• Análise das alterações relativamente 

à OHSAS 18001:2007; 

• Requisitos da nova norma  

• Termos e definições; 

• Contexto da organização; 

• Liderança e participação dos 

trabalhadores 

• Planeamento, incluindo ações para tratar 

riscos e oportunidades – Pensamento 

baseado no risco e identificação de 

perigos e avaliação de riscos para a SST; 

• Apoio 

• Operacionalização; 

• Avaliação do desempenho 

• Melhoria 

• Workshop – Planeamento das alterações 

 

 
 
Forma de Organização da Formação 
 
Presencial 
 
 
 
 
 

Objetivos Pedagógicos (Gerais e Específicos) 
 

- Apresentar a nova norma ISO 45001 sobre 

Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no 

Trabalho  

 

- Fornecer os conhecimentos básicos acerca da 

estrutura da nova norma e dos requisitos novos e/ou 

que sofreram alterações face à norma OHSAS 18001 
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Metodologias de Formação 
 
A metodologia da formação é predominantemente participativa e assenta na realização de 

situações práticas, análise de situações concretas, assim como na troca de experiências entre 

participante e o formador. 

Os métodos a utilizar serão o expositivo, interrogativo, demonstrativo e participativo/ativo. 

 
 
Metodologias de Avaliação das Aprendizagens 
 
A avaliação da formação é realizada a partir de um exercício de avaliação, teste e exercícios. São 

também considerados para avaliação os parâmetros relativos: assiduidade e pontualidade; 

interesse e empenho; participação e a capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos 

 

 
Recursos pedagógicos/Espaços e equipamentos 
 
Material audiovisual e técnico a disponibilizar em cada ação: sala com mobiliário adequado; 

videoprojector; quadro e outros. A cada formando será entregue um Manual de apoio à formação.  

De acordo com as necessidades detetadas ao nível de recursos específicos a utilizar pelos 

formadores estas serão solicitadas pelo mesmo. 

 

Público-alvo: 

 Gestores de Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 

Consultores de Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 

Técnicos e Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho 

Auditores internos do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 

 
 
 
Duração Total do Curso: 08 horas 
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