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Novidades

Próximos passos

Plano de Migração

Agenda
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1. Scope
2. Normative references
3. Terms and definitions
4. Context of the organization

4.1 Understanding the organization and its context
4.2 Understanding the needs and expectations of workers and other

interested parties
4.3 Determining the scope of the OH&S management system
4.4 OH&S management system

5. Leadership and worker participation
5.1 Leadership and commitment
5.2 OH&S policy
5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
5.4 Consultation and participation of workers

6. Planeamento
6.1 Actions to address risks and opportunities
6.2 OH&S objectives and planning to achieve them

Estrutura de Alto Nível



7. Support
7.1 Resources
7.2 Competence
7.3 Awareness
7.4 Communication
7.5 Documented information

8. Operation
8.1 Operational planning and control
8.2 Emergency preparedness and response

9. Performance evaluation
9.1 Monitoring, measurement, analysis and performance evaluation
9.2 Internal audit
9.3 Management review

10. Improvement
10.1 General
10.2 Incident, nonconformity and corrective action
10.3 Continual improvement

Estrutura de Alto Nível



NOVIDADES

Novidades

Partes 
Interessadas

Análise
Contexto

Riscos & 
Oportunidades Gestão de Topo

Auditoria 
Interna

Monitorização e 
Medição

Controlo Operações Comunicação e 
Consciencialização

Revisão Gestão
Consulta e 

Participação
Gestão

Mudança



Análise Contexto



Propósito da Organização

Resultados Pretendidos

Análise de Contexto Interno

Análise de Contexto Externo

Listagem 
Situações/Eventos

Plano AçõesQualificação

Revisão do conteúdo Informação controlada

Análise Contexto



Partes Interessadas



Partes Interessadas

Identificação Partes 
Interessadas

Plano AçõesQualificação

Partes Interessadas



Riscos & 
Oportunidades



Riscos & 
Oportunidades

Situações/Eventos da 
Análise de Contexto

Necessidade e 
expectativas das Partes 

Interessadas

Qualificação

Garantias de que SGSST pode 
atingir os resultados 

pretendidos

Prevenir, ou reduzir, efeitos 
indesejados

Fazer melhorias. 

Finalidade

a) o que será realizado;
b) que recursos serão necessários;
c) quem será responsável;
d) quando será concluído;
e) como serão avaliados os resultados.

Plano de 
Ações

Perigos SST

Riscos para a SST e 
outros riscos 

Oportunidades para a 
SST e outras 

oportunidades 

Requisitos legais e 
outros requisitos



Gestão de Topo



Gestão de Topo

Análise de Contexto (4.1)

Partes Interessadas (4.2)

Ações para tratar Riscos e 
Oportunidades (6.1)

Objetivos da SST e 
planeamento para os 

atingir (6.2)

Liderança (5.1)

Política (5.2)

Responsabilidade e 
Autoridades (5.3)

Consulta e 
participação dos 

trabalhadores (5.4)

Accountability

Assume as consequências  dos produtos 
e serviços fornecidos

Responde pela organização perante a 
Lei

Assume  a sua responsabilidade pela 
eficácia do SGSST

Revisão pela Gestão 
(9.3)

Comportamentos e Atitudes de SST



Auditoria Interna



Auditoria Interna

Periodicidade das Auditorias

Importância dos
processos

Resultados das auditorias 
anteriores

Impacte da Gestão da 
Mudança

Requisitos 
Norma e da 
Organização

Sistema
implementado, 

adequado e 
eficaz

Auditorias 
Internas



Monitorização e 
Medição



Monitorização e 
Medição

Avaliar o 
desempenho

da SST

Metodologia

Determinar o que é necessário 
monitorizar e medir

Métodos utilizados para assegurar 
resultados válidos

Periodicidade

Análise dos Dados



Controlo de 
Operações



3.25 Processo

Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interatuantes que
transforma entrada em saídas.

Controlo de 
Operações



Estabelecer processos para:

5.4 Consultation and participation of workers

6.1.2.1 Hazard identification

6.1.2.2 Assessment of OH&S risks and other risks to the OH&S
management system

6.1.2.3 Assessment of OH&S opportunities and other opportunities
for the OH&S management system

6.1.3 Determination of legal requirements and other requirements

7.4.2 Internal communication

7.4.3 External communication

Controlo de 
Operações



Estabelecer processos para:

8.1.2 Eliminating hazards and reducing OH&S risks

8.1.3 Management of change

8.1.4 Procurement

8.2 Emergency preparedness and response

9.1 Monitoring, measurement, analysis and performance evaluation

9.1.2 Evaluation of compliance

10.2 Incident, nonconformity and corrective action

Controlo de 
Operações



Comunicação e 
Consciencialização



Comunicação e 
Consciencialização

Política  e objetivos SST

Contributo para a eficácia do sistema de 
gestão da SST

Implicações e potenciais consequências da 
não conformidade com os requisitos do 

sistema de gestão da SST

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 /
 C

o
n

sc
ie

n
ci

al
iz

aç
ão

Questões externas e 
internas

a) o que comunicar;
b) quando comunicar;
c) a quem comunicar;
d) como comunicar;
e) quem comunica.

Incidentes, e resultados das respetivas 
investigações

Perigos, riscos para a SST e ações

Capacidade de retirada em situação perigo 
grave e iminente para a sua vida ou saúde



Revisão Gestão



Revisão Gestão

Garantir a sua contínua pertinência, adequação, 
eficácia.

1. Incidentes, não conformidades, ações 
corretivas e melhoria continua;

2. Resultados da monitorização e medição;
3. Resultados da avaliação do cumprimento 

dos requisitos legais e outros requisitos;
4. Resultados das auditorias;
5. Consulta e participação dos trabalhadores;
6. Riscos e oportunidades;

Periodicidade

Conclusiva

Análise de tendências



Gestão da
Mudança



Gestão da
Mudança

Alterações com impacte no sistema da SST

Produtos, serviços e 
processos novos ou 

alterações nos 
produtos, processos 

ou serviços existentes

Alterações nos 
requisitos legais e 
outros requisitos

Alterações no 
conhecimento ou 
informação sobre 

perigos e riscos para a 
SST

Evolução no 
conhecimento e da 

tecnologia



Consulta e 
participação

Consulta e 
Participação



Consulta e Participação dos 
Trabalhadores

Tempo

Treino

Recursos

Eliminação de barreiras

Literacia

Represálias

Consulta

Necessidades e 
expetativas das 

Partes interessadas 

Política da SST 

Responsabilidades 
e autoridades

Cumprimento dos 
requisitos legais

Objetivos da SST 

Subcontratação, 
compras e contratação 

Monitorização, 
medição e avaliação

Auditorias

Melhoria Contínua

Consulta e 
Participação



Participação

Determinar 
mecanismos para 

Participação e 
Consulta

Identificar os 
Perigos e apreciar 

os Riscos e 
Oportunidades 

Ações para 
eliminar os 

perigos e reduzir 
os riscos para a 

SST 

Determinar os requisitos 
de competência, as 

necessidades de formação 
e avaliar a formação 

Determinar o 
que e como será 

comunicadoMedidas de 
controlo 

Incidentes e não 
conformidades e 

determinar as ações 
corretivas 

Consulta e 
Participação



PRÓXIMOS PASSOS…



Tomar conhecimento das alterações do novo referencial;

Identificar gaps na Organização, incluindo necessidades de

desenvolvimento de competências;

Desenvolver e implementar um plano de ação (alterações necessárias);

Formar e sensibilizar adequadamente todos os intervenientes no

sistema de gestão, com impacto na eficácia da organização;

Atualizar os sistemas existentes de acordo com os requisitos previstos e

verificar a sua eficácia;

Contactar o organismo certificador para planear uma avaliação

preliminar e/ou a auditoria de migração.

PRÓXIMOS PASSOS



PLANO DE MIGRAÇÃO



PLANO DE MIGRAÇÃO

– Publicação ISO 45001:2018 em 12 de março de 2018

– Período de transição – 3 anos

– Coexistência da certificação com a OHSAS 18001:2007 até 2021 

– A partir de 12 de março de 2020 todas as auditorias serão realizadas de acordo com 
a ISO 45001

12 março 
2018

12 março 
2021

– Final período de transição;

– Certificados acreditados válidos apenas
pela edição de 2018.



Obrigado!

Ricardo Marques
Coordenador Comercial
ricardo.marques@apcer.pt

24 de maio de 2018


