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Objetivos Específicos:  
 

• Realização de exercícios e debate relativos às principais alterações decorrentes da revisão 

da norma ISO 50001:2018 

• Revisão e melhoria de sistema de gestão  

 
 
 
Conteúdo Programático / Carga Horário por módulo 
 

• Principais alterações entre a ISO 50001:2011 

para a ISO 50001:2018  

• Conceitos ISO 50001:2018 

• Gestão dos Processos e abordagem por 

processos 

• Pensamento Baseado no Risco 

• Ciclo PDCA. 

• Estrutura normativa  e Anexo SL  

 

• ISO 50001:2018 – Novos requisitos, 

interpretação e implementação 

• Contexto da Organização. 

• Compreensão das Necessidades e 

Espectativas das Partes Interessadas. 

• Liderança. 

• Ações para tratar riscos e oportunidades. 

• Consciencialização. 

• Realização de exercícios 

 

Forma de Organização da Formação 
 
Presencial. 
 

Objetivos Gerais: 

• Saber implementar o sistema de gestão de 

energia e seu funcionamento. 

• Identificar as principais alterações entre a 

ISO 50001:2011 para a ISO 50001:2018 e 

transição 

• Aplicar o potencial de integração das 

novas normas ISO. 
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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 através de exercícios práticos. 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 de Energia  

Consultores de Sistemas de Gestão de Energia 

 
Pré-Requisitos: conhecimentos prévios na versão anterior da Norma 
 
 

Duração Total do Curso: 8h00 
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