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Sistemas de Gestão Ambiental 

 
 

Nas últimas décadas, a promoção 

do desenvolvimento sustentável 

tem sido uma meta assumida por 

diversas organizações e países. 

Neste contexto, em setembro de 

2015, foi adotada pela 

Organização das Nações Unidas 

(ONU) a Agenda para o 

Desenvolvimento Sustentável 2030, 

que consagra 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

e 169 metas a alcançar até 2030.

        Imagem 1 – ODS  

(fonte: https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/) 

 

Para que seja possível alcançar um efetivo desenvolvimento sustentável, é necessário não só o 

envolvimento e compromisso dos governos, mas também das empresas e sociedade civil, através da 

adoção de práticas e ferramentas de sustentabilidade. 

Uma ferramenta que pode ser implementada voluntariamente pelas organizações, e que contribui 

para o desenvolvimento sustentável, são os sistemas de gestão ambiental (SGA).  

O que é um SGA? 

Um SGA pode ser definido como a parte do sistema de gestão de uma organização utilizada para 

gerir os aspetos ambientais, cumprir as obrigações de conformidade e tratar os riscos e oportunidades 

de carácter ambiental associados à sua atividade.  

Quais as principais vantagens da implementação de um SGA? 

 

 

minimização dos 
riscos ambientais e 

dos respetivos 
impactes

melhoria da gestão 
ambiental

redução dos custos 
associados à gestão 

ambiental

optimização do 
controlo e eficiência 

organizacional

melhoria do 
desempenho 

ambiental

cumprimento das 
obrigações de 
conformidade 

ambientais 
aplicáveis

promoção de boas 
práticas ambientais 
nos trabalhadores e 

comunidade

aumento do 
envolvimento da 
gestão de topo e 

dos colaboradores 
na gestão ambiental

maior transparência 
na comunicação e 

cooperação com as 
partes interessadas

melhoria da imagem 
e credibilidade

aumento das 
possibilidades de 

financimento

promoção da 
segurança e saúde 
dos trabalhadores

inclusão da análise 
de ciclo de vida dos 

produtos e/ou 
serviços produzidos

diminuição dos 
prémios de seguros e 

minimização de 
multas e coimas, 

entre outros

promoção do 
desenvolvimento 

sustentável
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SGA baseado na norma NP EN ISO 14001:2015 

O referencial NP EN ISO 14001:2015 baseia-se 

no ciclo de melhoria contínua PDCA (Plan-Do-

Check-Act): 

• plan – estabelecer os objetivos 

ambientais e os processos necessários 

para atingir os resultados, de acordo 

com os princípios estabelecidos na 

política ambiental da organização: 

• do – implementar os processos, 

conforme o planeado na fase 

anterior; 

• check – monitorizar e medir os 

processos da organização face à 

política ambiental definida, incluindo 

os compromissos, os objetivos e metas 

ambientais, os critérios operacionais e 

o respetivo reporte dos resultados; 

• act – empreender ações para a 

melhoria contínua do sistema de 

gestão. 

 
Imagem 2 – Ciclo PDCA 

(fonte: https://apcergroup.com/pt/certificacao/pesquisa-

de-normas/169/iso-14001) 

Este referencial é a norma de sistemas de gestão ambiental mais implementada pelas organizações. 

Porquê implementar um SGA baseado na norma NP EN ISO 14001:2015? 

A norma NP EN ISO 14001:2015 foi desenvolvida utilizando como base comum a estrutura de alto nível 

e texto comum, Anexo SL das Diretivas da ISO, o que facilita a sua implementação e integração com 

outros referenciais (e.g. NP EN ISO 9001:2015, NP EN ISO 45001:2019, NP ISO/IEC 27001:2013, NP EN ISO 

50001:2019) que a organização já possa ter implementados ou que esteja a equacionar implementar. 

Acreditamos que este referencial apoia as organizações a dar visibilidade ao respeito e compromisso 

das organizações para com o Ambiente, o desenvolvimento sustentável e o futuro das gerações 

vindouras!  

Inês Figueira 

Consultora 

junho de 2020 
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SERVIÇOS QUALIWORK 

 

A QualiWork presta serviços de consultoria, auditoria e formação e está desde 2004, certificada pela 

NP EN ISO 9001 no seguinte âmbito: “Prestação de serviços de Consultoria, Formação e Auditoria no 

âmbito de normas de referência nacionais e internacionais a Entidades Públicas e Privadas 

(Qualidade, ISO 20000 Gestão Serviços, Segurança da Informação, Ambiente, Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação IDI, Segurança no Trabalho, Segurança Alimentar, Gestão da Formação 

DGERT, entre outros); Consultoria em mapeamento de processos” 

 

A QualiWork é entidade formadora certificada pela DGERT, o que permite aos seus clientes usufruir de 

diversas vantagens, sendo a mais notória o facto das formações frequentadas serem isentas de IVA e 

os certificados emitidos aos formandos estarem enquadrado nesta certificação. 

 

Para informação mais detalhada sobre estes serviços deverá entrar em contacto com  

 

sonia.vieira@qualiwork.pt - pedro.santana@qualiwork.pt. 

+351917842136           +351917843174 
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O presente documento constitui um resumo e interpretação livre por parte da QualiWork, Lda não dispensando 

nem substituindo a leitura e interpretação da Norma em vigor. 

Esta QWTips é propriedade da QualiWork, Lda. Apenas pode ser utilizada em ações internas à entidade cliente 

recetora da mesma, não podendo ser reproduzido para outras situações salvo concordância expressa da 

QualiWork, Lda. 
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