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“Gestão do Risco – Perspetiva prática no âmbito da ISO 9001, 14001 e 45001” 

 
FORMADOR 

 

Jorge Alves 

Licenciado em Química pela Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa, com especialização em 

Química Tecnológica. Pós-Graduação em Ciências 

Jurídico-Urbanistas e Ambientais pela Faculdade de 

Direito da mesma universidade. Pós-Graduação em 

Sistemas de Gestão Ambiental e Auditorias 

Ambientais em Empresas Industriais. Foi consultor 

em empresas de engenharia, docente no ensino 

superior e no ISQ. É auditor de várias entidades 

certificadoras. É ainda Vogal da comissão técnica CT 

150 do Organismo de Normalização Setorial para a 

Gestão Ambiental (APA). Desenvolve a sua atividade 

profissional de consultoria, auditoria e formação nas 

áreas da Qualidade, Ambiente e Segurança há mais 

de 20 anos. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

A ação de formação tem por objetivo adquirir e 

aplicar conhecimento sobre metodologias e 

ferramentas que possibilitam às organizações 

integrar o pensamento baseado no risco nas suas 

tomadas de decisão, gerindo o risco numa perspetiva 

normalizada, de uma forma simples, prática e que 

resulte na melhoria do desempenho. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

No final da ação os formandos serão capazes de: 

• Identificar as envolventes externas e 

internas de uma organização e a relação 

com as partes interessadas relevantes; 

• Identificar, analisar e avaliar os riscos 

relevantes no âmbito de um sistema de 

gestão da qualidade, ambiente e 

segurança; 

• Aplicar as metodologias e ferramentas 

adequadas de gestão do risco. 

 

DESTINATÁRIOS 

Diretores, gestores ou responsáveis de qualidade, 

ambiente e segurança, auditores, consultores e 

outros profissionais relacionados com a gestão 

normalizada. 

 

PRÉ-REQUISITOS 

Não aplicável. 

 

DURAÇÃO e FORMA DE ORGANIZAÇÃO 

8 Horas, Presencial ou à Distância sincrona 

LOCAL e DATA 

Almada ou em Plataforma ZOOM 
 
18 de Junho 
17 de Setembro 
19 de Novembro 
 

PROGRAMA 

• Introdução e definições 

• Conceitos e vocabulário – Guia ISO 73 – 

“Gestão do risco – vocabulário” 

• Requisitos relevantes e conceito de risco 

nas normas ISO 9001, 14001 e 45001 

• Pensamento baseado em risco na gestão 

normalizada das organizações 

http://www.enviestudos.com/
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• A norma ISO 31000:2018 “Risk 

management – Guidelines” 

o Apreciação do risco 

o Identificação do risco 

o Análise do risco 

o Avaliação do risco 

o Tratamento do risco 

• Casos práticos de aplicação da norma ISO 

31010 - ”Risk management – Risk 

assessment techniques". (Ex.: 

Brainstorming, Check-lists, HAZOP, 

SWIFT, Business impact analysis, Root 

cause analysis, FMEA, Fault tree analysis, 

Consequence/probability matrix, Cost 

• Integração da gestão do risco numa lógica 

de processos 

• Metodologias e ferramentas de suporte à 

gestão do risco normalizada 

• • Exercícios e avaliação 

 

PREÇO 

100 €+ IVA (taxa legal em vigor) 
 

POLÍTICA DE DESCONTOS 

• Desconto correspondente ao valor do IVA 

(23%), para pessoas individuais e 

Instituições sem fins lucrativos (que não 

deduzem IVA) 

• 30% de desconto para estudantes e 

desempregados (mediante comprovativo 

de estarem nesta situação). 

• 10% de desconto na 2ª inscrição (da 

mesma organização) e 15% nas inscrições 

seguintes 

 

CRITÉRIOS E METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

DOS FORMANDOS 

Avaliação contínua no decorrer da sessão 

 

DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO 

Será realizada a avaliação da formação através de 

um questionário de avaliação de reação/satisfação 

do formando e um questionário de avaliação de 

desempenho do formador e avaliação global da ação, 
ambos a aplicar no final do curso. 

A EnviEstudos realiza igualmente uma avaliação de 

eficácia da formação/acompanhamento pós-

formação através de um questionário a preencher 

pelos formandos cerca três meses após a conclusão 

da ação. 

 

ASSIDUIDADE MÍNIMA 

100% para entrega de Certificado de Formação 

Profissional. 

 

CERTIFICAÇÃO 

Certificado de Formação Profissional/Certificado de 

Frequência de Formação Profissional segundo o 

modelo previsto na Portaria 474/2010. 

 

MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação contínua de aperfeiçoamento/atualização 

não inserida no Catálogo Nacional de Qualificações – 

Outra Formação Profissional. 

 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

Metodologia expositiva, interrogativa, demonstrativa 

e ativa, com recurso a técnicas de debate, exercícios 

práticos, simulações, observação direta e indireta e 

trabalho autónomo. 

 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

• Manual de Formação; 

• Apresentações; 

http://www.enviestudos.com/
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• Legislação e outra documentação de apoio 

pertinente para a ação. 

 

ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

Sala de formação teórica adequada e equipada com 

computador, quadro branco, marcadores e data-show 

(se presencial) 

 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 

Lucinda Galamba 

 

http://www.enviestudos.com/

