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ENQUADRAMENTO 

As preocupações com o Ambiente são cada vez maiores em resultado não só da celeridade com que as 

notícias relacionadas com incidentes ambientais chegam ao público em geral mas também em resultado 

da crescente preocupação sobre a forma como esses incidentes podem afetar a sua saúde e/ou 

qualidade de vida.   

As organizações são cada vez mais confrontadas com o escrutínio das populações que vivem ao seu 

redor pelo que é imperativo a eliminação de focos que possam causar impactes ambientais adversos e 

assim afetar a imagem perante a sociedade. É pois imprescindível que a organização esteja consciente 

do efeito que podem ter as práticas incorretas de gestão dos aspetos ambientais, que compreenda os 

impactes ambientais associados a cada aspeto ambiental e que esteja consciente da necessidade de 

cumprir os procedimentos de controlo operacional desses aspetos.  

OBJETIVOS 

 Consciencializar para os principais impactes ambientais associados ao trabalho; 

 Conhecer as boas práticas aplicáveis e a forma como estas contribuem para a redução dos 

impactes ambientais; 

 Reconhecer o contributo de cada um face aos requisitos normativos e legais aplicáveis. 

PROGRAMA 

Parte I - Noções Genéricas  

1. As preocupações ambientais atuais e futuras 

2. O Pensamento baseado no ciclo de vida (ACV) 

3. Mecanismos de Regulação Legal (legislação) e Voluntária (Normas de Gestão Ambiental) 

Parte II  - Principais Aspetos Legais em vigor (aspetos práticos) 

1. Água e Águas Residuais 

2. Ar e Emissões Atmosféricas 

3. Resíduos 

4. Produtos Químicos 

5. Ruído 

Parte III – Principais Requisitos Normativos da Gestão Ambiental (aspetos práticos) 

1. As necessidades e as expetativas das Partes Interessadas 

2. A Política, os Objetivos Ambientais e como planear o seu alcance 

3. Os Aspetos Ambientais e o Controlo Operacional dos aspetos ambientais significativos 

4. As situações de emergência: como se previnem e como se mitigam  

5. Identificação de não conformidades e forma de as tratar 

Parte IV – Boas Práticas de Gestão Ambiental 
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PÚBLICO-ALVO 

 Operacionais que lidam com aspetos ambientais no decurso da realização das suas tarefas; 

 Operacionais a quem é solicitada a liderança em questões ambientais dentro da sua 

organização; 

 Outros interessados em adquirir conhecimentos no âmbito do Ambiente.  

FORMADORA 

Elsa Gameiro 
Licenciatura em Engenharia do Ambiente pela Universidade de Aveiro (pré-Bolonha). 
Pós Graduação em Sistemas Integrados de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança pelo ISEP; 
Consultora de empresas no setor cerâmico, metalomecânico, serviços, calçado, entre outros; 
Formadora nas áreas da Qualidade, Ambiente e Segurança nas modalidades inter e intraempresas; 
Consultora no âmbito do Programa Formação PME (formação-ação); 
Auditora interna certificada no âmbito da Qualidade, Ambiente e Segurança; 
Auditora de Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, pertencente à bolsa de Auditores 
da APCER; 
Auditora no âmbito do Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE). 

HORÁRIO 

09h00 - 18h00 

INSCRIÇÕES 

Associados: 300 euros | Não Associados: 450 euros 

Desconto adicional de 5% para inscrições efetuadas até 19 de Novembro 

 As inscrições podem ser efetuadas para o e-mail cogen.portugal@cogenportugal.com 

 Os valores mencionados estão isentos de IVA. 

 Estes preços incluem: Café, almoço e documentação. 

 A data limite para a receção de inscrições é o dia 29 de Novembro de 2019. 

 O número de inscrições é limitado. 

 A participação só será válida após boa cobrança. 

 A anulação da inscrição após o dia 29 de Novembro de 2019 ou a não comparência na formação 
implica o pagamento da totalidade do valor da inscrição. 

 A inscrição pressupõe o conhecimento das condições gerais de inscrição. 

PAGAMENTOS 

 Por cheque à ordem da COGEN Portugal 

 Por transferência bancária para o IBAN: PT50 0010 0000 17193120001 66 

ASPETOS DIVERSOS 

 Modalidade de formação: Aperfeiçoamento / Aprendizagem 

 Formas de organização: Presencial 

 No dia da formação será entregue a cada participante um dossier com a documentação necessária 
para o bom funcionamento da ação. 

INFORMAÇÕES 

COGEN Portugal - Associação Portuguesa para a Eficiência Energética e Promoção da Cogeração 
Rua de Salazares, 842 • 4149-002 Porto 
Telf. +351 225 322 018 • Tlm +351 936 153 310 
cogen.portugal@cogenportugal.com 
www.cogenportugal.com 
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