OHSAS 18001 – SISTEMAS DE GESTÃO DA
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
SOLUÇÕES EM AUDITORIA, CERTIFICAÇÃO & TREINAMENTO

OHSAS 18001 – SISTEMAS DE GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Políticas de saúde e segurança do
trabalho são importantes não apenas
para o funcionário, mas também para
clientes e outras partes interessadas.
Além disso, legislações cada vez mais
restritivas exigem que a organização
demonstre pró-atividade, sem contar o
ambiente de negócios que demanda
transparência e compromisso com a
saúde e segurança do trabalhador.
Implementar e certificar um Sistema
de SSO é uma maneira indiscutível de
demonstrar seu compromisso com os
funcionários além de ser uma
ferramenta poderosa para a gestão
dos riscos associados a qualquer
atividade profissional.

conscientização

Os benefícios da OHSAS 18001

§
Comunicação, participação e
A OHSAS 18001 é reconhecida
internacionalmente como a
especificação apropriada para a gestão
da saúde e segurança do trabalhador.
Foi desenvolvida pelas principais
indústrias mundiais e organismos de
certificação internacionais, com o
objetivo de oferecer diretrizes sobre a
gestão e desempenho dos aspectos
relacionados ao tema, com foco em:

§
Identificação de perigos e riscos
e estabelecimento de controles

§
Requisitos legais e outros
§
Objetivos e Programa de SSO
§
Recursos, papeis,
responsabilidade e autoridade

consulta

§
Controle operacional
§
Preparação e Resposta a
emergências

§
Indicadores de desempenho,
monitoramento e melhoria
Certificar o sistema de gestão de SSO
permite que sua organização se
diferencie da concorrência, abrindo
caminho para novos mercados,
participação em licitações e contratos
internacionais. Com a nova versão, o
processo de integração com as
normas de Gestão Ambiental e de
Qualidade tornou-se mais simples e
alinhado.

§
Competência, treinamento e

COMO FUNCIONA O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO?

Passo A
Contrato

Passo B
Préauditoria
Opcional

Passo C
Auditoria

Passo D
Auditoria

Emissão
do
Certificado

Ações e
fechamento de
nãoconformidades
identificadas

Passo E
Visitas de
Monitoramento

Ações e fechamento de
não-conformidades
identificadas

Passo F
Auditoria de
recertificação

Ciclo de certificação de 3 anos

TREINAMENTOS RELACIONADOS À OHSAS 18000
A SGS Academy , braço educacional
do Grupo SGS, oferece uma série de
treinamentos – registrados, abertos e
in company – para todos os níveis de
capacitação. Nosso portifólio foi
desenvolvido para atender às
necessidades e demandas de
organizações de qualquer porte,
inclusive relacionada às várias NR´s.
§
Interpretação da Norma OHSAS
18001:2007
§
Auditor Interno OHSAS
18001:2007
§
Auditor Líder OHSAS 18001:2007
§
Auditor Líder Conversão OHSAS
18001:2007

§
NR 13 Caldeiras e Vasos de
Pressão
§
RBI - Inspecao Baseada em Risco
(API 580)
§
Entendimentos das Normas
Regulamentadoras – NR´s

Integrados (ISO9001,ISO14001,
SA8000, ISO14064,ISO22000,
IS026000, IS050001)
§
Soluções de Auditoria
Customizada
SAIBA MAIS EM WWW.BR.SGS.COM

Visite www.br.sgs.com/treinamento e
conheça a programação.

OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À
GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO
TRABALHO
§
Auditoria de Diagnóstico
§
Auditoria de Sistemas de Gestão
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