
FORMAÇÃO DE
GESTÃO DE RESÍDUOS 
NAS ORGANIZAÇÕES



Licenciada pela Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde de Lisboa, 
Mestre em Engenharia Sanitária 
e Gestão Integrada de Resíduos 
e com diversas graduações na 
área da Bioenergia, Ana Margarida 
Gomes exerce neste momento 
funções de coordenação na 
Universidade Nova de Lisboa (UNL) 
na área de Waste Management 
Researcher.

Doutorada em Engenharia 
do Ambiente pela Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa (FCT 
NOVA) e com Pós-Graduação em 
Gestão Integrada e Valorização de 
Resíduos - Ramo Ecomateriais, é 
investigadora no Departamento de 
Ciências e Engenharia do Ambiente 
da FCT NOVA desde 2004. 

Doutorada em Engenharia 
Sanitária, pela FCT/UNL e também 
Mestre em Engenharia Sanitária, 
é Professora da FCT/UNL no 
Departamento de Ciências e 
Engenharia do Ambiente desde 
1984, onde leciona as disciplinas 
da área dos resíduos. 
Actualmente é representante 
da FCT/UNL na Comissão de 
Acompanhamento para a Gestão 
de Resíduos (CAGER) e na 
Comissão de Acompanhamento 
da Central de Tratamento de 
Resíduos Sólidos da Valorsul e 
faz parte do Grupo de Trabalho 
2 - Economia Circular, promovido 
pela APESB. Tem colaborado 
na Comissão Científica das 
conferências internacionais 
organizadas pela ORBIT (2006, 
2008, 2010, 2016) e fez parte 
da Comissão organizadora do 
Congresso Mundial 2009 - 
“Turning Waste into Ideas”.

Com os graus de Licenciada e 
Mestre em Engenharia Química 
pelo Instituto Superior Técnico, 
Elisabete Martins ostenta um 
percurso profissional com 
forte dedicação a áreas como a 
certificação e auditoria. Na SGS há 
quase duas décadas, desenvolve 
neste momento funções de Lead 
Auditor na entidade.

Doutorada em Engenharia do 
Ambiente (sistemas sociais), 
Mestre em Engenharia Sanitária 
e Licenciada em Engenharia do 
Ambiente é atualmente subdiretora 
da FCT NOVA (desde 2011), 
presidente da NOVA.ID (desde 
2014) e membro da Comissão 
de Acompanhamento da Agência 
Portuguesa do Ambiente (CAGER).
É autora dos conhecidos livros 
“Manual Prático para Gestão 
de Resíduos” (Verlag Dashöfer 
Edições Profissionais) e “Gestão 
de Resíduos” (Universidade 
Aberta), amplamente utilizados 
por estudantes universitários e 
profissionais.

     PROGRAMA

• Política e instrumentos
comunitários e nacionais para o
setor dos resíduos

• Economia circular e gestão de
resíduos

• Prevenção, redução e
reutilização de resíduos

• Definição, identificação e
caracterização de resíduos

• Sistemas de recolha e transporte
de resíduos

• Gestão, reciclagem e valorização
de fluxos especiais de resíduos

• Sistemas de tratamento,
valorização e deposição final

• Casos práticos – Entidade
Gestora de Resíduos –
Sociedade Ponto Verde (SPV) e
auditores

* IVA à taxa legal em vigor.

EQUIPA FORMADORA

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE:

SGS ACADEMY
808 200 747 (Seg. a Sex. das 9h às 18h)
PT.INFO@SGS.COM

WWW.SGS.PT
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FORMAÇÃO DE
GESTÃO DE
RESÍDUOS NAS 
ORGANIZAÇÕES

A questão ambiental faz parte 
dos desafios diários colocados 
às organizações. 
Pela complexidade do tema, 
nem sempre as entidades 
sabem como lidar com o nível 
crítico que a temática possui. 

Consciente desta realidade, a 
SGS Academy ® – em parceria 
com a Universidade Nova de 
Lisboa (UNL) - concebeu um 
curso para quem pretende 
desenvolver as competências 
necessárias para a gestão de 
resíduos e contribuir para a 
otimização de processos das 
Organizações.

No final da formação, os 
participantes irão adquirir 
conhecimentos que permitam 
compreender 
a problemática associada 
à gestão dos resíduos e 
os requisitos necessários para 
a sua correta gestão, 
capacitando-os para tomarem 
decisões fundamentadas e 
desenvolver comportamentos 
responsáveis e 
ambientalmente corretos na 
gestão de resíduos.

             DESTINATÁRIOS

Profissionais interessados em 
alargar os seus conhecimentos no 
âmbito da gestão de resíduos, tais 
como empresários, consultores, 
gestores e quadros médios e 
superiores com responsabilidades 
ao nível da gestão de resíduos ou 
com funções na área ambiental.

DURAÇÃO 

32h 

INVESTIMENTO

€ 600.00 + IVA*
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