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PARA MAIS INFORMAÇÃO

O curso da norma ISO 45001: 2018 aborda as 
principais características que são introduzidas 
nos sistemas de Saúde e Segurança no 
trabalho, ajudando os participantes a 
entender a abordagem e fornecendo-lhes as 
ferramentas e conhecimentos necessários 
para realizar com êxito a implementação da 
norma que adapta os Sistemas de Gestão da 
Segurança e Saúde no Trabalho das empresas 
às novas diretrizes.

Com a implementação de um Sistema de 
Gestão da Segurança e Saúde baseado 
na nova norma ISO 45001:2018, ajudará 
a proteger a sua empresa e os seus 
funcionários, bem como a prevenir riscos 
laborais e relacionados com a saúde nas 
organizações, apostando na melhoria contínua 
e no bem-estar laboral.

Objetivos do curso
•  Informar sobre o cronograma da 

implementação da nova norma ISO 45001;

•  Informar sobre os requisitos da ISO 
45001 e a substituição da norma OHSAS 
18001.2007;

•  Propor ações para o planeamento e 
adaptação dos sistemas de gestão de 
Segurança e Saúde no trabalho aos 
requisitos da nova norma ISO 45001 e ao 
seu possível alinhamento e integração com 
sistemas e gestão baseados nas normas ISO 
9001:2015 e ISO14001:2015.

Programa
Tema 1: Introdução

•  Generalidades

•  Ciclo PDCA

•  Termos e definições

•  Estrutura da norma com base no anexo SL 

Tema 2: Requisitos da ISO 45001

•  Contexto da organização

•  Liderança e participação dos funcionários

•  Planeamento

•  Suporte

•  Operação

•  Avaliação do desempenho

•  Melhorias

•  Resumo comparativo dos requisitos da ISO 
45001 e OHSAS 18001:2007

Dirigido a
•  Pessoas com responsabilidades na 

implementação e manutenção de sistemas 
de gestão de Saúde e Segurança no 
trabalho, de acordo com os requisitos da 
norma OHSAS 18001:2007;

•  Pessoas que pretendam adquirir 
conhecimentos sobre a nova norma ISO 
45001.

Detalhes do curso
•  Modalidade: Presencial;

•  Duração: 2 dias (16 horas).

A norma ISO 45001:2018 
conta com uma estrutura 
comum com os sistemas 
de gestão descritos 
noutras normas baseadas 
no Anexo SL para facilitar 
o seu alinhamento e 
compatibilidade.
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