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A NOVA VERSÃO DA NORMA PARA O SISTEMA DE
GESTÃO AMBIENTAL

SOLUÇÕES SGS PARA UMA TRANSIÇÃO MAIS FÁCIL
A publicação da nova versão da ISO 14001 em setembro de 2015 foi a etapa final do processo de revisão das normas. Esta
versão substitui a ISO 14001:2004, e as organizações certificadas terão um período de 3 anos para transição.
NOVIDADES DA ISO14001:2015
ESTRUTURA E TERMINOLOGIA

MUDANÇAS

A ISO 14001:2015 adota a estrutura especificada no Anexo
SL da ISO. A partir de agora essa é a estrutura obrigatória
para todas as normas de sistema de gestão novas e
revisadas.

A subcomissão da ISO/TC 207/SC responsável pelo
processo de revisão identificou as seguintes alterações:

TRANSIÇÃO DA ISO14001:2004
As organizações que já são certificadas
na ISO 14001:2004 terão três anos
para a transição após a publicação da
nova versão. Este período se encerra
em setembro de 2018.
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SOLUÇÕES SGS PARA UMA TRANSIÇÃO
TRANQUILA
Como líder mundial em certificação,
treinamento profissional
e desenvolvimento organizacional, nos
oferecemos um amplo portfólio de
soluções para o processo de
transição da sua empresa.
TREINAMENTO
Como parte do nosso portfólio de
treinamento para ISO14001:2015,
desenvolvemos diversos cursos para
auxiliá-lo no entendimento da nova
versão e adequação do seu sistema:
Atualização ISO 14001:2015: Conhecer
a estrutura das normas de sistemas de
gestão com base no Anexo SL.
Entender os conceitos básicos da
ISO 14001:2015 e conhecer as
principais mudanças nos requisitos da
ISO 14001:2015.
Auditor Interno ISO 14001:2015:
Interpretar e aplicar os requisitos da
norma ISO 14001:2015, desenvolver
habilidades para avaliação dos

•
•
•
•
•
•
•

Gestão ambiental estratégica.
Liderança
Proteção ao meio ambiente
Desempenho ambiental
Abordagem de Ciclo de Vida
Comunicação
Documentação

requisitos na organização e
compreender a inserção da certificação
nos negócios da organização.
Desenvolver habilidades de trabalho
em equipe, além de realizar auditorias
internas e em fornecedores de acordo
com a norma de referência.
Auditor Líder ISO 14001: O objetivo
desse treinamento é fornecer
habilidades e conhecimentos
necessários para a realização de
auditorias de sistemas de gestão
ambiental (SGA) de acordo com a
norma ISO 14001.

TEM UM DESAFIO DE GESTÃO?
CONHEÇA OUTRAS SOLUÇÕES SGS!
Com uma equipe dedicada
exclusivamente ao desenvolvimento
de soluções personalizadas,
combinamos a experiência de
auditorias, certificações, inspeções e
treinamentos, ao uso de ferramentas
de TI para superar os desafios de
gestão da sua organização.
Venha conversar conosco. Estamos
prontos a ouvi-lo e criar a solução na
medida da necessidade e do tamanho
do orçamento de sua empresa.

AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES
Nossos especialistas podem realizar
uma auditoria de diagnóstico segundo
as novas exigências para tornar a sua
transição tranquila e transparente.
Essa auditoria de diagnóstico permite
que sua organização tenha uma
avaliação da maturidade e prontidão de
seus sistemas e controles em relação
aos requisitos da ISO 14001:2015,
o que permitirá a implementação de
planos de ação onde for necessário.
CERTIFICAÇÃO INICIAL, RECERTIFICAÇÃO
E TRANSFERÊNCIA

PARA UMA TRANSIÇÃO TRANQUILA PARA
A NOVA VERSÃO DA NORMA, POR FAVOR
ENTRE EM CONTATO COM
SGS.BRASIL@SGS.COM OU PELO
TELEFONE 11 3883 8800 RAMAL 8290

A SGS está preparada para realizar
as auditorias de certificação,
recertificação e transferência da
ISO 14001:2015 com rapidez e
confiabilidade.
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