FORMAÇÕES ISO 39001
SISTEMA DE GESTÃO DA
SEGURANÇA RODOVIÁRIA

As ações de formação serão ministradas
em espanhol e realizadas em parceria com:

AT17. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO
DA SEGURANÇA RODOVIÁRIA NP ISO 39001:2017 (18H)

VALOR: €580.00*

Uma introdução à Segurança Rodoviária
para quem pretende desenvolver
competências relacionadas com
implementação de um Sistema de
Gestão de Segurança Rodoviária,
evidenciando o cumprimento dos
requisitos da norma ISO 39001.
No final da ação os participantes estarão
aptos a identificar e interpretar os
requisitos da norma NP ISO 39001:2017,
nomeadamente:
• Conhecer a norma
NP ISO 39001:2017 “Sistemas de
gestão de segurança rodoviária”.
• Ajudar a sua organização a atender

•

•
•

•
•

aos requisitos da norma
NP ISO 39001:2017
Compreender o papel que as
organizações desempenham na
segurança rodoviária.
Conhecer os fatores que afetam
os acidentes rodoviários.
Conhecer e saber aplicar
diferentes ferramentas de gestão
da segurança rodoviária.
Saber gerir a segurança rodoviária
numa organização.
Levar a cabo a implementação da
norma ISO 39001 “Sistemas de
gestão do segurança rodoviária”.

AT18. FORMAÇÃO PARA AUDITORES NP ISO 39001:2017 –
SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA RODOVIÁRIA (24H)

VALOR: €750.00*
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A recente NP ISO 39001:2017 é uma
ferramenta que ajuda as organizações
a reduzir e a eliminar a incidência de
risco de mortes e ferimentos graves
resultantes de acidentes rodoviários.
O sistema de gestão desta norma
internacional concentra-se na
organização, nos seus objetivos e
metas Segurança Rodoviária, e orienta
o planeamento de atividades que lhes
permitam alcançar uma abordagem
System Safe.
A auditoria é entendida como um
processo sistemático, independente e
documentado em obter evidências e
avaliá-las objetivamente para determinar
a extensão em que os critérios de
verificação da conformidade com os
requisitos do sistema padronizado que
se deseja certificar.

NO CASO DE INSCRIÇÃO SIMULTÂNEA
NO AT17 E AT18, O VALOR É DE 1.150€*
*acresce IVA à taxa legal em vigor

CONTACTOS
WWW.SGS.PT
WWW.SGSACADEMY.PT

T.: 808 200 747
E.: pt.info@sgs.com

No final da ação os participantes serão
capazes de:
• Melhorar o desempenho na
Segurança Rodoviária.
• Ficarem conscientes dos principais
aspetos do Sistema de Gestão da
Segurança Rodoviária, tais como:
as boas práticas em Segurança
Rodoviária, o fator humano, a
investigação de acidentes e
segurança de veículos.
• Compreender o papel que as
organizações podem desempenhar
na Segurança Rodoviária.
• Conhecer os fatores que
apresentam maior incidência em
relação aos acidentes de trânsito.
• Conhecer as diferentes ferramentas
de gestão de sucesso na gestão da
Segurança Rodoviária.
• Adquirir competências no
tratamento de informações objetivas
e quantitativas do desempenho
das organizações, em termos de
Segurança Rodoviária.
• Conhecer e usar os principais
conceitos da norma
NP ISO 39001:2017.
• Aplicar os requisitos estabelecidos
na NP ISO 39001:2017.
• Conhecer a importância da
investigação do acidente de trânsito,
bem como os fundamentos da
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reconstrução de acidentes.
Conhecer exemplos de boas
práticas levadas a cabo por outras
organizações realizadas por outras
organizações.
Aumentar o conhecimento sobre
a prevenção de riscos laborais, por
acidente rodoviário.
Aumentar o conhecimento sobre
segurança no trânsito e fatores
de risco de acidente de trânsito,
associado ao fator humano.
Sensibilizar para os riscos derivados
das deslocações habituais entre
casa e trabalho e vice-versa.
Adquirir conhecimentos,
competências e atitudes que lhe
permitam antecipar e resolver
situações de risco durante a
condução, para reduzir a possibilidade
de sofrer acidentes de trânsito.
Destacar a importância e o uso
correto de sistemas de segurança
ativa e passiva

Assim, e de forma resumida, no final da
ação de formação, os participantes ficarão
aptos a conduzir Auditorias de Segurança
Rodoviária NP ISO 39001:2017 (Sistemas
de Gestão de Segurança Rodoviária), de
acordo com as orientações da ISO 19011
(Linhas de orientação para auditorias a
sistemas de gestão).

