
 

 

 Qualificação de Auditor Líder Internacional ABNT NBR ISO 39001:2015 

CURSO 

Qualificação de Auditor Líder Internacional ABNT NBR ISO 39001:2015 - Sistema de Gestão de 

Segurança Viária 

Data do curso: 2 a 6 de março de 2020 

O curso de Qualificação de Auditor Líder Internacional será ministrado por Instrutor da APCER PORTUGAL, constituído 

por 2 módulos com avaliação escrita: 

1. Módulo 1: Interpretação ABNT NBR ISO 39001:2015 

2. Módulo 2: Boas Práticas de Auditorias ISO 19011:2018 – Case Study ABNT NBR ISO 39001:2015 

3. Avaliação escrita de Auditor Líder Internacional de Sistema de Segurança Viária 

 

A frequência nos módulos 1 e 2 (com avaliação positiva na avaliação escrita) permite a qualificação de Auditor Líder de 

Segurança Viária. 

Módulo 1 – Interpretação ABNT NBR ISO 39001:2015 - Sistemas de Gestão da Segurança Viária 

Objetivos gerais 

No final da ação de formação o participante é capaz de: 

 Explicar os conceitos da norma ABNT NBR ISO 39001:2015; 

 Distinguir os benefícios para as organizações da melhoria do desempenho da Segurança Viária; 

 Identificar os fatores de risco de acidentes de trânsito e a prevenção da Segurança Viária numa organização; 

 Interpretar os requisitos da ABNT NBR ISO 39001:2015 para o planejamento, implementação, manutenção e 

melhoria de um sistema de gestão da Segurança Viária; 

 Identificar boas práticas de gestão da Segurança Viária que permitam a melhoria do desempenho da organização. 

Público Alvo 

Diretores e operacionais de serviços viários e associados; Consultores e auditores. 

 

Pré-requisitos 

É recomendável o conhecimento de sistemas de gestão. 

Conteúdo programático 

1. O contexto da sinistralidade viária 

2. O papel da organização no sistema de tráfego viário  

3. Os objetivos e os benefícios para as organizações da melhoria do desempenho da Segurança Viária  

4. A integração com outros sistemas de gestão e a estrutura de Alto Nível 

5. Conceitos, temos e definições da norma ABNT NBR ISO 39001:2015 

6. Fatores de risco de acidentes viários - condutores, hábitos de condução, veículos e outros 

7. Requisitos do sistema de gestão da Segurança Viária ABNT NBR ISO 39001:2015: 

 Contexto da organização associado à Segurança Viária  

 Âmbito do sistema de gestão de Segurança Viária  

 Liderança - o papel positivo na gestão da Segurança Viária  
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 Planejamento – riscos e oportunidades do sistema de gestão, fatores de desempenho de Segurança Viária em 

contexto de trabalho e planeamento dos objetivos 

 Prevenção Viária 

 Suporte  

 Operacionalização - Preparação e resposta a emergências 

 Avaliação - o papel da informação objetiva sobre o desempenho das organizações em termos de Segurança 

Viária, a investigação de acidentes de trânsito e outros incidentes, auditorias internas e revisão pela gestão 

 Melhoria 

8. Boas práticas de gestão da Segurança Viária 

Duração: 16 horas 

Horário: 9:00 às 13:00 e 14:00 às 18:00h  

Local: São Paulo/SP  

 

Módulo 2 – Boas Práticas de Auditorias ISO 19011:2018 – Case Study ABNT NBR ISO 39001:2015 

Objetivos gerais 

No final da ação de formação o participante é capaz de: 

 Interpretar a ISO 19011:2018;  

 Gerir um programa de auditorias, planear e conduzir as atividades de auditorias internas ao Sistema de Gestão de 

Segurança Viária com valor acrescentado. 

Público Alvo: 

Diretores e operacionais de serviços de transportes e associados;  

Consultores e auditores. 

Condições de acesso 

É recomendável o conhecimento de sistemas de gestão. 

Conteúdo programático 

1. A ISO 19011 

2. Definição das Equipas Auditoras 

3. Comportamentos em situação de auditoria 

4. Apresentação do Case Study 

5. Preparação do Plano de Auditoria e da Lista de Comprovação 

6. Execução da auditoria (reunião de abertura, auditoria, reunião de encerramento) 

7. Elaboração do relatório da auditoria 

8. Atividades de seguimento da auditoria 

9. Análise das auditorias 
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Faça aqui a sua inscrição 

Duração: 22 horas 

Horário: 9:00 às 13:00 e 14:00 às 18:00h 

Local: São Paulo/SP  

 

Avaliação escrita  

Duração: 2 horas  

 

Investimento: 

R$ 3.800,00 (Três Mil e Oitocentos Reais) 

Obs: Material de apoio em mídia digital. Não inclui despesas com almoço, estacionamento e outras despesas. 

 

Forma de pagamento 

 Boleto Bancário com 50% na Inscrição e 50% até a data do curso (data limite 17/02/2020) para a confirmação de 

pagamento) 

 

Contatos 

E-mail: educacaoeformacao@apcer.com.br 

Tel: (11)3527-9490 / Fax: (11)3527-9483 

 

 

     

Preencha a ficha de inscrição e envie para educacaoeformacao@apcer.com.br 
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