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25 GESTÃO DA SEGURANÇA

FORMAÇÃO  ONLINE  FINANCIADA  (GRATUITA*)

OBJETIVOS:
•  Pretende-se que os formandos, no final da ação, 

sejam capazes de:

-  Reconhecer os principais diplomas legais no 

âmbito da segurança e saúde ocupacional;

-  Identificar os requisitos do referencial OHSAS 

18001;

-  Identificar e controlar os riscos do sistema de 

segurança e saúde ocupacional.

PROGRAMA:
•  Legislação nacional e europeia;

•  Norma OHSAS 18001 e Norma NP 4397;

•  Elementos do sistema de gestão de segurança e 

saúde ocupacional;

•  Requisitos gerais;

•  Política de segurança e saúde ocupacional;

•  Planeamento;

•  Identificação, avaliação e controlo de riscos;

•  Implementação e operações;

•  Estrutura e responsabilidade;

•  Formação e competências;

•  Comunicação;

•  Controlo operacional, de documentos e dados;

•  Resposta a emergências;

•  Ações corretivas;

•  Medidas de monitorização da performance;

•  Acidentes, incidentes, não conformidades, ações 

corretivas e preventivas;

•  Registos e auditorias;

•  Revisão da gestão.

DESTINATÁRIOS:
•  Gestores, Diretores e Responsáveis de empresas;

•  Responsáveis de segurança nos locais e postos 

de trabalho.

•  Empregados que exerçam ou pretendam exercer 

funções na àrea de gestão da segurança;

•  Desempregados que pretendam exercer funções 

na àrea de gestão da segurança;

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

FINANCIADO POR:

REQUISITOS:
•  Residentes na Região Norte

•  Empregados: Habilitações mínimas - 9º ano

•  Desempregados: Habilitações mínimas - 12º ano

   e em situação de desemprego há menos de 1 ano

CERTIFICADO: 
No final da formação os participantes receberão um Certificado de Formação emitido pela plataforma SIGO, caso tenha obtido 

aproveitamento no curso -  classificação positiva e uma participação de pelo menos 90% da duração da formação. 

CRONOGRAMA:
Veja o horário através de www.c4g.pt/formacao/norte/

PLATAFORMA E-LEARNING:
Aceda aqui à plataforma http://elearning.c4g.pt/



50 GESTÃO AMBIENTAL

FORMAÇÃO  ONLINE  FINANCIADA  (GRATUITA*)

OBJETIVOS:
•  Pretende-se que os formandos, no final da ação, 

sejam capazes de:

-  Identificar os conceitos de gestão ambiental;

-  Identificar a legislação relevante no âmbito da 

gestão ambiental;

-  Identificar os requisitos da NP EN ISO 14001;

-  Identificar os aspetos e impactos ambientais 

mais significativos;

-  Reconhecer os resíduos urbanos e industriais 

e metodologias para a sua gestão.

PROGRAMA:
•  Conceitos introdutórios

-  Ambiente;

-  Qualidade;

-  Meio recetor;

-  Poluição;

-  Ecossistema;

-  Principais ciclos biogeoquímicos;

-  Níveis e relações tróficas;

•  Aspetos gerais da gestão ambiental:

-  Desenvolvimento sustentável;

-  Indicadores de desenvolvimento sustentável;

-  Gestão de recursos naturais;

-  Conceitos ambientais;

-  Aspetos gerais da política ambiental;

•  Legislação ambiental relevante;

•  Normas de gestão ambiental;

•  Gestão de resíduos.

DESTINATÁRIOS:
•  Gestores, Diretores e Responsáveis de empresas;

•  Empregados que exerçam ou pretendam exercer 

funções na àrea de gestão ambiental;

•  Desempregados que pretendam exercer funções 

na àrea de gestão ambiental;

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

FINANCIADO POR:

REQUISITOS:
•  Residentes na Região Norte

•  Empregados: Habilitações mínimas - 9º ano

•  Desempregados: Habilitações mínimas - 12º ano

   e em situação de desemprego há menos de 1 ano

CERTIFICADO: 
No final da formação os participantes receberão um Certificado de Formação emitido pela plataforma SIGO, caso tenha obtido 

aproveitamento no curso -  classificação positiva e uma participação de pelo menos 90% da duração da formação. 

CRONOGRAMA:
Veja o horário através de www.c4g.pt/formacao/norte/

PLATAFORMA E-LEARNING:
Aceda aqui à plataforma http://elearning.c4g.pt/



Mais informações:

www.c4g.pt/formacao

FORMAÇÃO ONLINE FINANCIADA (GRATUITA*)

formacao@c4g.pt 936 436 877
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