Implementação de Sistemas de Gestão
da Segurança e Saúde Ocupacionais de
acordo com a Norma ISO 45001:2018
O trabalho em condições de segurança e saúde é um
direito de todos os trabalhadores consagrado
internacionalmente. A prevenção de acidentes de
trabalho e de doenças profissionais é um dever de
todos os empregadores.

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

✓ O âmbito de um Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho;
✓ Enquadramento Legal: Legislação mais relevante
✓ Estrutura de Alto Nível (Anexo SL) – Estrutura normalizada das Normas de Sistemas
de Gestão;
✓ Estrutura e requisitos da Norma ISO 45001:2018:
▪ 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
▪ Suporte
▪ Operacionalização
▪ Avaliação do desempenho
▪ Melhoria
✓ Análise e resolução de casos práticos

. Compreender o que é um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacionais e
quais são os seus objetivos.
. Conhecer a estrutura da Norma ISO 45001:2018 e interpretar os seus requisitos
numa perspetiva de aplicação prática.
. Contribuir para que na sua Organização exista um programa de melhoria da
Segurança e Saúde Ocupacionais.

METODOLOGIAS DE
FORMAÇÃO E
AVALIAÇÃO

Método Interrogativo; Método Ativo.
Avaliação
No primeiro momento: Questionário de Expetativas aos Formandos; Avaliação diagnostica
inicial
No segundo momento: Questionário de Avaliação da Ação; Auto avaliação diagnostica final

MODALIDADE
FORMAÇÃO E FORMA
DE ORGANIZAÇÃO

FORMADOR

DESTINATÁRIOS

DURAÇÃO E DATAS

DATA LIMITE DE
INSCRIÇÃO

VALOR DA INSCRIÇÃO

Formação Continua/Atualização.
Formação Presencial.

Eng.º Pedro Manuel Silva

Colaboradores envolvidos na implementação e manutenção de Sistemas de Gestão da
Segurança e Saúde numa Organização

14 Horas – dias 04 e 05 de março das 09:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:30h

28 de fevereiro de 2020

Associados*: 190€ / Não associados: 210€ (valores Isentos de IVA)
*Centimfe, Cefamol, Poolnet e APIP
Associados sem descontos adicionais
A partir da 2ª inscrição por empresa, 10% desconto

DIREITOS DOS
FORMANDOS

LOCAL DE
REALIZAÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO

CONDIÇÕES DE
PARTICIPAÇÃO

Certificado de frequência de Formação e
Documentação de suporte aos conteúdos programáticos

CENTIMFE – Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e
Plásticos

Online

N.º mínimo de participantes: 8
(O Centimfe reserva-se o direito de cancelar o curso, caso o nº de participantes seja
inferior);
Sempre que o número de inscrições ultrapasse o número de vagas disponíveis, será
realizada uma seleção de formandos tendo em consideração os seguintes critérios:
•

Abranger o maior número de empresas possível, se a empresa assim o entender, será
considerada a sua prioridade entre os inscritos

•

Prioridade a ativos de empresas associadas

•

Elegibilidade do formando de acordo com os critérios e perfil definidos para os
destinatários do curso de formação, função desempenhada na empresa e nº anos na
função;

•

Ordem cronológica de receção das inscrições

Confirmação - Após a inscrição, será confirmada por email a participação dos formandos
selecionados e não selecionados;
Cancelamento da inscrição - Deverá ser comunicada por escrito para
formacao@centimfe.com até 2 dias antes do inicio do curso. A partir deste período é
cobrado o valor total da inscrição.

Brochura formação 2020 | © CENTIMFE 2020

Pagamento: Após confirmação do curso, o formando ou empresa deverão efetuar o
pagamento da inscrição, por cheque à ordem de Centimfe ou por transferência bancária
para o IBAN: PT50 00 33 0000000 57530992 05.

