
• ISO 14090 - Adaptation Framework
• ISO 14055 - Guidelines for establishing good practices for

combatting land degradation and desertification

Objetivos ambientais e planeamento para os atingir (6.2)

Planeamento e controlo operacional (8.1)

Aspetos ambientais (6.1.2)

• NP ISO 14015 - Avaliação ambiental de sítios e organizações
(AASO)

• NP EN ISO 14040 - Avaliação do ciclo de vida - Princípios e
enquadramento

• NP EN ISO 14044 - Avaliação do ciclo de vida; Requisitos e linhas de
orientação

• EN ISO 14034 - Environmental technology verification (ETV)
• ISO 14090 - Adaptation Framework

• EN ISO 14031 - Environmental performance evaluation - Guidelines

• EN ISO 14063 - Environmental communication - Guidelines and
examples

• NP EN ISO 14020 - Rótulos e declarações ambientais; Princípios
gerais

• NP EN ISO 14021 - Rótulos e declarações ambientais.
Autodeclarações ambientais (Rotulagem ambiental Tipo II)

• EN ISO 14024 - Environmental labels and declarations - (Type I)
environmental labelling; Principles and procedures

• EN ISO 14025 - Environmental labels and declarations - (Type III)
environmental declarations; Principles and procedures

• EN ISO 14026 - Environmental labels and declarations - Principles,
requirements and guidelines for communication of footprint
information

• NP EN ISO 14006 - Linhas de orientação para a integração do
ecodesign

• ISO 14062 - Integrating environmental aspects into product design
and development

• ISO/IEC 19991 – Environmental conscious design (ECD) – Principles,
requirements and guidance

• EN ISO 14063 - Environmental communication. Guidelines and
examples

• ISO 14045 - Eco-efficiency assessment of product systems —
Principles, requirements and guidelines

• NP EN ISO 14064 – 1 - Especificações com linhas de orientação ao
nível da organização para a quantificação e comunicação de
emissão e remoção de gases com efeito de estufa

• EN ISO 14064 – 2 - Specification with guidance at the project level
for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas
emission reductions or removal enhancements

• ISO 14052 - Material flow cost accounting - Guidance for practical
implementation in a supply chain

• NP EN ISO 14046 - Pegada da água - Princípios, requisitos e linhas
de orientação

• ISO 14067 - Carbon footprint of products - Requirements and
guidelines for quantification

• NP EN ISO 19011 - Linhas de orientação para auditorias a sistemas 
de gestão

NP EN ISO 14001:2015
Exemplo de normas que podem 
acrescentar detalhes ou suporte

Nota 1 – Estas normas não são requeridas para 
implementar a ISO 14001 (EMS)

Nota 2 – a presente informação representa uma 
ilustração e não a lista completa Comunicação (7.4)

Monitorização, medição, análise e avaliação (9.1)

Compreender a organização e o seu contexto (4.1)
“…efeito das condições ambientais na organização”

Auditoria interna (9.2)

Versão portuguesa da figura desenvolvida por ISO/TC 
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