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PARA MAIS INFORMAÇÃO

Objetivos do curso
•  O curso de Auditorias Internas de Sistemas 

Integrados de Gestão permite entender 
os objetivos e requisitos das normas 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018 e adquirir a capacidade 
necessária para conhecer, gerir, manter, 
projetar ou implementar um Sistema 
Integrado de Gestão da Qualidade, 
Ambiente e Segurança & Saúde no 
Trabalho, atendendo aos requisitos das 
normas mencionadas.

•  Pretende-se divulgar uma ferramenta 
verdadeiramente útil e eficaz na gestão do 
Sistema de Gestão Integrado.

Programa
Implementação de Sistemas Integrados 
de Gestão segundo as normas ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018:

•  Requisitos gerais;

•  Política ambiental;

•  Planeamento;

•  Implementação e operação;

•  Verificação;

•  Revisão pela Gerência;

•  Sistemas Integrados de Gestão.

Auditorias integradas de Sistemas 
de Gestão segundo as normas ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018:

•  Definições e conceitos fundamentais;

•  Participantes das auditorias: cliente, auditor, 
auditado;

•  Dados objetivos no âmbito das auditorias 
que permitem avaliar a eficácia de um 
Sistema de Gestão Integrado (SGI); Não-
conformidades; Processos de melhoria 
contínua;

•  Gestão do plano anual de auditoria;

•  Competência dos auditores; ISO 
19011:2019; Eficácia, conduta profissional 
e normas de responsabilidade;

•  Realização da auditoria: plano de auditoria, 
preparação, seleção da amostra, reunião 
inicial, recolha de evidências, reunião final;

•  Documentos necessários em auditoria e 
registos gerados;

•  Preparação das conclusões da auditoria: 
relatório de auditoria;

•  Acompanhamento de ações corretivas, 
preventivas e/ou de melhoria resultantes de 
auditorias.

Dirigido a
•  Empresas certificadas e em processo 

de certificação e/ou implementação das 
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 
ISO 45001: 2018;

•  Responsáveis de empresas que pretendam 
implementar um Sistema Integrado de 
Gestão (SIG) de Qualidade, Ambiental e 
Segurança & Saúde no Trabalho;

•  Diretores e Responsáveis pela Qualidade, 
Ambiente, Segurança & Saúde no Trabalho 
e/ou Sistemas Integrados de Gestão.

Detalhes do curso
•  Modalidade: Presencial;

•  Duração: 3 dia (24 horas).

Independentemente do 
setor de atividade ou da sua 
dimensão, as empresas devem 
assentar a sua atuação em 
quatro elementos fundamentais 
que as caracterizarão 
e favorecerão o seu 
desenvolvimento e evolução 
estratégicos. Estes elementos 
são: gestão da Qualidade, 
gestão Ambiental, gestão da 
Segurança e gestão da Saúde. 

FORMAÇÃO 
AUDITORIAS INTERNAS: SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTÃO ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018


