CURSO Interpretação ISO 45001:2018 – Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho
Objetivos Gerais
No final do curso o participante é capaz de:
• Entender os objetivos a alcançar com a edição da norma ISO 45001:2018 e os seus benefícios;
• Explicar os conceitos subjacentes à norma, os termos e as definições aplicáveis;
• Compreender a correlação entre a ISO 45001 e as outras normas com base no anexo SL, enquanto quadro geral dos
sistemas de gestão ISO;
• Interpretar os requisitos comuns aos Sistemas de Gestão e os específicos da ISO 45001 relacionados com o
Contexto, Liderança, Planejamento, Apoio e Operação e a Melhoria;
• Implementar e gerir o Sistema de Gestão SSO em conformidade com os requisitos da ISO 45001:2018.
Público-alvo Diretores, gestores, outros responsáveis ou técnicos no domínio da Segurança e Saúde no Trabalho;
Auditores e consultores.
Pré-Requisitos: N.A.
Conteúdo Programático
1.

Objetivos da edição da norma ISO 45001 e seus benefícios para as organizações

2.

A relação entre a ISO 45001, a abordagem por processo e o ciclo PDCA

3.

O conceito de risco ao nível da segurança e saúde ocupacional

4.

A relevância da consulta e participação dos trabalhadores e seu o impacte no processo de comunicação

5.

Termos e definições utilizados na ISO 45001

6.

A correlação com as outras normas:

7.

•

O Anexo SL

•

A estrutura de Alto Nível

Os requisitos comuns aos vários sistemas e os específicos da ISO 45001:
•

Contexto

•

Liderança e Participação de Trabalhadores

•

Planejamento

•

Apoio

•

Operação

•

Desempenho

•

Melhoria.

Duração: 8 horas
Investimento: R$ 715,00
Contactos: E-mail: educacaoeformacao@apcer.com.br
Tel: (11)3527-9490 / Fax: (11)3527-9491
Preencha a ficha de inscrição e envie para educacaoeformacao@apcer.com.br

Faça aqui a sua inscrição
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