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1 ISO 14001:2015 

1.1 NOTA PRÉVIA 

A emissão e distribuição desta brochura não mais pretende ser do que um trabalho de análise e interpretação dos 

requisitos da nova norma ISO 14001:2015, constituindo pois um contributo dos profissionais da Iberogestão no sentido 

de tentar clarificar conceitos, âmbitos e exigências que nela se expressam. 

Este trabalho surge na sequência do guia interpretativo da ISO 14001:2008 emitido pela Iberogestão. O trabalho 

apresentado requer contributos e análises posteriores que o enriqueçam no sentido de melhor identificar as exigências 

da norma, permitindo às Organizações importantes evoluções e ciclos de melhoria contínua, potenciando desta forma 

ganhos de Produtividade e de Qualidade Ambiental; as Empresas, ou Institutos, as Universidades, os Serviços Públicos, 

os Hospitais,..., do nosso país necessitam de melhorar de forma consciente e continuada a sua Qualidade Ambiental, 

utilizando cada vez mais os recursos de uma forma rentável, criadora de valor e caminhando sempre no sentido da 

satisfação de todos quantos estão por elas envolvidos: Utilizadores, Clientes, Colaboradores, Acionistas, 

Fornecedores e Sociedade. 

Para além da análise e interpretação executadas sobre a norma em apreço pelos profissionais da Iberogestão, este 

documento conterá ainda alguns exemplos de metodologia, desenhos esquemáticos de soluções que têm obtido êxito 

nos trabalhos e projetos em que a Iberogestão aplica os seus conhecimentos e práticas com o objetivo de, trabalhando 

em conjugação de esforços com os profissionais dos Clientes, serem projetadas soluções de valor para aquelas 

organizações. 

Para terminar, gostaríamos de enunciar a disponibilidade da IBG e dos seus consultores para toda e qualquer ação de 

análise da presente norma. 

Certos erros, omissões e oportunidades de melhoria serão detetadas e consideradas na fase posterior ao lançamento e 

distribuição, assim, solicitamos o favor dos contributos dos leitores para que sejamos capazes de rapidamente executar 

a necessária atualização. 

 

Managing Partner da IBeroGestão 

Alfredo Azevedo  

 

 

 

 

 

 

 


