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Transição para a nova norma 
ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 
 
 

 
 

Informação Adicional  
 
Objetivos Gerais:  
Dotar os formandos dos conhecimentos necessários para efetuar as alterações essenciais aos 
sistemas de gestão da qualidade ou ambiente, implementados de acordo com a versão 
anterior das normas ISO 9001 e 14001, permitindo desse modo a transição para as versões da 
ISO 9001:2015 e ISO1400:2015 quer de forma isolada, quer integrando os dois sistemas de 
gestão.  
 
Objetivos Específicos:  
Conhecer os requisitos das Normas ISO 9001:2015 e ISO14001:2015 e compreender e saber 
aplicar os respetivos requisitos. 
 
Dirigido a:  
Diretores ou Gestores, Gestores da Qualidade, Auditores e Consultores; Auditores da 
Qualidade ou Ambiente que pretendam efetuar a transição para a ISO 9001:2015 e 
IS=14001:2015 aprofundar ou reciclar os seus conhecimentos. 
 
Requisitos especiais de acesso:  
Conhecimentos do Sistema de Gestão da Qualidade da norma ISO 9001:2008 e, ou do 
Ambiente ISO 14001:2012. 
 
Metodologia:  
Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos através de uma metodologia expositiva, 
orientada para a sua aplicação prática. A participação dos formandos, a partilha das suas 
experiências e o debate serão também meios fundamentais para a apresentação dos diversos 
temas 
  



 

 
 
Avaliação:  
Realização de exercícios durante a formação que permitirão entender quais as ações a 
desenvolver pela Organização para satisfazer a convergência para as novas versões ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015, bem como garantir a informação documentada requerida por 
esta nova versão da norma 
 
Certificado:  
Certificado de formação profissional emitido de acordo com a legislação em vigor. 
 
 
 

Programa Detalhado  
 
 
1. ISO – Organização Internacional de Normalização (International Organization for 

Standardization) – Duração: 15 minutos 
 Factos atualmente reconhecidos relativamente às normas ISO 9001 e 14001 

 Vantagens da implementação das normas ISO 9001 e 14001 

 As normas nas dinâmicas das organizações 

 Cuidados a manter 

 
2. Principais Alterações na ISO 9001 e na ISO 14001 – Duração: 2 horas 

 Identificação das alterações por ponto da norma ISO 9001:2015 face à norma ISO 9001:2008 e 
ações a tomar relativamente às mesmas  

 Identificação das alterações por ponto da norma ISO 14001:2015 face à norma ISO 14001:2012 
e ações a tomar relativamente às mesmas  

 Informação documentada requerida 

 Identificação da informação documentada por ponto da norma requerida na ISO 9001:2015 e 
14001:2015 

 
3. Requisitos das normas ISO 9001 e na ISO 14001 – Duração: 4 horas 

 ISO 9001:2015 

 Apresentação, explicação e aplicação dos requisitos da norma ISO 9001:2015 

 ISO 14001:2015 

 Apresentação, explicação e aplicação dos requisitos da norma ISO 14001:2015 

 
4. Integração dos Sistemas de Gestão – Duração: 1 hora 

 A integração dos sistemas de gestão incluindo ferramentas de gestão 

 
5. Exercícios 

 Realização de exercício durante a formação que permitirão entender quais as ações a 
desenvolver pela organização para satisfazer a convergência para as novas versões ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015.  

 Como garantir a informação documentada requerida por esta nova versão da norma 

 

 


