
 

 

DESTINATÁRIOS 

Directores, Gestores ou Técnicos de 

Ambiente, responsáveis pela 

implementação, certificação e 

manutenção de Sistemas de Higiene  

e Segurança no Trabalho. 

DURAÇÃO 

18 Horas (3 dias) 

METODOLOGIA 

O curso terá uma componente teórica, 

reforçada através da realização de 

trabalhos e privilegiando a troca de 

experiências entre os participantes. 

A Certificação OHSAS 18001: 
Como e Porquê ? 

A implementação e certificação de um Sistema de Gestão 

De Higiene e Segurança no Trabalho surge como 

uma resposta às crescentes exigências legais e aos desafios 

 das organizações modernas e com elevada responsabilidade social. 
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OBJECTIVOS 

Dotar os destinatários com conhecimentos de Sistemas de Gestão 

da Segurança de acordo com a Norma de referência OHSAS 

18001:2007. Conhecer os riscos profissionais associados às 

actividades, os critérios e valores de referência aplicáveis aos 

riscos profissionais e  sensibilizar os Colaboradores para os 

riscos profissionais. 

 

OHSAS 18001: 2007 - Sistema de 

Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho 
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A Certificação OHSAS 18001. Como e Porquê? 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Módulo 1: A Norma da Segurança OHSAS 18001:2007 

 Política da Segurança; 

 Avaliação dos requisitos legais; 

 Identificação dos perigos, avaliação dos riscos e definição dos controlos necessários; 

 Objectivos e programa de segurança; 

 Planeamento, preparação e resposta a emergências; 

 Implementação e operação em segurança; 

 Avaliação da conformidade; 

 Investigação de acidentes e não conformidades; 

 Auditoria interna e planos de melhoria. 
 

Módulo 2: Identificação e Avaliação de Riscos  

 Metodologia de identificação e avaliação de riscos profissionais; 

 Tipologia de riscos químicos, biológicos, físicos, eléctricos; 

 Riscos específicos (Atmosferas explosivas e espaços confinados, entre outros). 
 

Módulo 3: Gestão da Prevenção 

 Princípios de prevenção; 

 Organização dos serviços de SHST; 

 Medicina do trabalho; 

 Formação, informação obrigatória e consulta aos Colaboradores; 

 Participação, reparação e investigação de acidentes; 

 Causas e consequências de acidentes; 

 Estatística de acidentes. 
 

Módulo 4: Gestão Contra Incêndios 

 Princípios base de segurança contra incêndios e de organização do simulacro; 

 Sinalética de Emergência e Equipamento de segurança contra incêndio; 

 Métodos de extinção e  Equipamentos e sistemas de combate e detecção de incêndios; 

 PEI - Plano de Segurança Interno  e Procedimentos. 
 

Módulo 5: Casos Práticos 
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