
ISO 14001:2015

A estrutura da ISO 14001:2015 é dividida em dez seções. As três

primeiras são introdutórias e as sete últimas contêm os requisitos

para o SGA:

Seção 4: Contexto da organização

Seção 5: Liderança

Seção 6: Planeamento

Seção 7: Suporte

Seção 8: Operacionalização

Seção 9: Avaliação de desempenho

Seção 10: Melhoria 1
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• “deve” ou “devem” – indica um requisito;

• “deverá” ou “deverão” – indica uma recomendação;

• “poderá” ou “poderão” – indica uma permissão;

• “pode” ou “podem” – indica uma possibilidade ou uma

capacidade.
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“considerar”    ≠    “ter em conta” 
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Significa que é necessário

refletir sobre um determinado

assunto, mas que pode ser

excluído.

Significa que é necessário

refletir sobre um determinado

assunto, mas não pode ser

excluído.
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SEÇÃO 4: CONTEXTO E ORGANIZAÇÃO

Esta seção fala sobre os requisitos para perceber o

contexto da organização para a implementação de um

SGA.

Inclui os requisitos para identificar questões internas e

externas, identificando as partes interessadas e suas

expectativas, defenindo o âmbito e identificando os

processos necessários para o SGA.
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SEÇÃO 5 - LIDERANÇA

Esta seção fala sobre a necessidade de que a gestão

de topo seja um instrumento na implementação do

SGA.

A gestão de topo precisa demonstrar compromisso

com o SGA, garantindo o compromisso ambiental,

definindo e comunicando a Política Ambiental e

atribuindo papéis e responsabilidades a toda a

organização.
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SEÇÃO 6 - PLANEAMENTO

Esta seção fala sobre os riscos e as oportunidades do SGA que precisam

de ser avaliados, fala da identificação dos objetivos ambientais e dos

planos que devem ser feitos para atingir esses objetivos.

Fala também que a organização deve avaliar todas as formas pelas quais

os processos interagem e afetam o ambiente, bem como os

compromissos legais e outros que são necessários para a organização.
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SEÇÃO 7 - SUPORTE

Esta seção fala sobre a gestão de todos os

recursos para o SGA, incluindo todos os

requisitos relacionados com a competência,

consciencialização, comunicação e controlo dos

documentos e registos.
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SEÇÃO 8 - OPERACIONALIZAÇÃO

Esta seção fala sobre os requisitos relacionados com todos os aspectos

dos controlos ambientais, necessários para os processos da organização.

Fala também da necessidade de identificar possíveis situações de

emergência e planear respostas adequadas.
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SEÇÃO 9 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Esta seção aborda os requisitos necessários

para garantir que a organização está a controlar

e avaliar se o seu SGA está funcionando bem.

Inclui monitorização e medição dos processos,

avaliação da conformidade ambiental,

auditorias internas e análise crítica contínua do

SGA pela gestão de topo.
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SEÇÃO 10 - MELHORIA

Esta última seção fala sobre os requisitos necessários para tornar o SGA

da organização melhor ao longo do tempo. Inclui a necessidade de avaliar

as não-conformidades e de aplicar ações corretivas nos seus processos.



5 – NORMAS ISO 14000

E SE A EMPRESA 
QUISER CERTIFICAR O 

SEU SGA?

QUAIS OS SEUS 
BENEFÍCIOS?
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5 – NORMAS ISO 14000

QUAIS SÃO AS ETAPAS 
PARA A CERTIFICAÇÃO 

DE UM SGA?
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Verificação e controlo 
do trabalho produzido

6
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6 - VERIFICAÇÃO E CONTROLO DO TRABALHO 
PRODUZIDO

BENEFÍCIOS DA CERTIFICAÇÃO DO SGA

• Redução de custos, devido a uma melhoria da eficiência dos

processos e, consequentemente, a redução de consumos

(matérias-primas, água, energia);

• Minimização do tratamento de resíduos e efluentes e

minimização de multas e coimas;

• Redução de riscos, tais como, emissões, derrames e acidentes;
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6 - VERIFICAÇÃO E CONTROLO DO TRABALHO 
PRODUZIDO

• Vantagens competitivas: melhoria da imagem da Organização e

sua aceitação pela sociedade e pelo mercado;

• Evidência, de uma forma credível, da qualidade dos

processos tecnológicos de uma Organização, de um ponto

de vista de proteção ambiental e de prevenção da poluição;

• Uma nova dinâmica de melhoria, nomeadamente através da

avaliação independente, efetuada por auditores externos.

BENEFÍCIOS DA CERTIFICAÇÃO DO SGA
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ETAPAS PARA A 
CERTIFICAÇÃO 

DO SGA

auditorias de 
acompanhamento e 
de renovação ao fim 
de 3 anos

1ª e 2ª fase

Pedido de certificação

Instrução do processo

Visita prévia (opcional)

Auditoria de concessão 

Resposta da organização às 
ações corretivas

Análise do relatório e resposta

Decisão de certificação

Manutenção da certificação 

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º
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A visita prévia é de carácter facultativo e destina-se a avaliar a adequabilidade do SGA e 

informar a Organização sobre o estado de preparação da mesma para a auditoria de 

concessão. Esta avaliação é efetuada de acordo com as metodologias aplicáveis de 

auditoria, sendo o seu resultado independente do processo e da decisão de certificação.

A auditoria de concessão de SGA ocorre em duas fases:

Na 1ª fase, é realizada uma auditoria ao sistema documental da Organização e verificada

a adequabilidade do sistema à atividade da empresa. O foco da 1ª fase da auditoria é a

avaliação da capacidade do sistema criado em gerir todos os aspetos ambientais

relacionados com as atividades, produtos e/ou serviços da Organização.

A 2ª fase da auditoria de concessão decorre no(s) local(ais) de atividade da Organização,

sendo auditados todos os requisitos da norma ISO 14001 e avaliado o modo como a

Organização estabeleceu e implementou o SGA.
17



A auditoria dará origem a um relatório que formaliza as principais conclusões sobre o

sistema de gestão da Organização auditada, em particular sobre a implementação, a

conformidade face aos requisitos normativos e ao âmbito de certificação, relatando

eventuais não conformidades, oportunidades de melhoria e áreas sensíveis.

As não conformidades devem ser objeto de ações corretivas apropriadas por parte da

Organização auditada. Após receção do relatório de auditoria e do plano de ações

corretivas elaborado pela Organização auditada, a entidade certificadora (EC) procede à

análise desses documentos. Caso estejam reunidas as condições necessárias, a EC

procede à emissão do Certificado, que tem uma validade de três anos. Durante o

período de validade do certificado, a EC realiza auditorias de acompanhamento com

periodicidade anual ao SGA da Organização certificada, com vista à verificação da

manutenção do SGA. Antes do final do ciclo de três anos é realizada uma auditoria de

renovação, reiniciando um novo ciclo de certificação. 18



6 – CERTIFICAÇÃO DO SGA

É importante relembrar que, apesar da 

implementação e/ou certifificação de um SGA ser 

facultativo, não nos podemos esquecer que 

legislação aplicável é de cumprimento obrigatório

e um SGA adequado irá ajudar a organização 

nessa obrigação.
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CONSTATAÇÕES FINAIS DO MÓDULO 

A ORGANIZAÇÃO DEVE:

 Tomar consciência e consciencializar os seus colaboradores acerca da

importância da qualidade e dos impactes ambientais;

 Criar metas e objetivos de acordo com a sua politica da qualidade ou

política ambiental;

 Considerar os requisitos legais aplicados ao sector de atividade;

 Criar documentos, procedimentos, medidas, ações, acessíveis a todos,

com o objetivo de cumprir e manter os requisitos de um SGQ ou SGA

adequado, sempre com o intuito de uma melhoria contínua.
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OBRIGADA PELA 

VOSSA ATENÇÃO!
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DÚVIDAS
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