
 

 
Interpretação e Metodologias da Qualidade 
 
Público-Alvo 
 
Directores da Qualidade, quadros médios e superiores das organizações, responsáveis pela 
implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade, Assessores e consultores de 
sistemas de gestão da qualidade, que assumam responsabilidades na realização de 
auditorias da qualidade, internas ou externas, de acordo com a série das normas ISO 
9000:2000, e que devem utilizar esta ferramenta de gestão para a avaliação, manutenção e 
melhoria dos seus sistemas da qualidade.   
 
OBJECTIVOS/ CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
    Módulo I – “Interpretação das Normas ISO 9000:2000” 
 

• Compreender e descrever a finalidade de um sistema de gestão da qualidade e o seu 
papel em ajudar uma organização a funcionar de uma forma cada vez mais eficaz, 
com consistência e satisfação do cliente e a ter a capacidade de melhorar 
continuamente o sistema de gestão; 

• Compreender os oito Princípios de Gestão da Qualidade sobre os quais se baseiam as 
normas de sistemas de Gestão da Qualidade; 

• Compreender o objectivo e intenção das normas ISO 9000:2000, a forma como se 
relacionam entre si, o conceito do “par consistente” de normas, tal como aplicadas à 
ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000 e a terminologia utilizada nas ISO 9000:2000  

• Compreender os requisitos da Norma ISO 9001:2000 (adequados à duração do 
programa de formação) e a evidência objectiva necessária para mostrar 
conformidade e eficácia do sistema de gestão da qualidade; 

• Compreender as diferenças entre os requisitos das ISO 9001:1994 e da ISO 
9001:2000; 

• Compreender as circunstâncias nas quais uma organização pode considerar como 
não aplicáveis determinados requisitos do sistema de gestão da qualidade; 

• Compreender as alterações necessárias no planeamento e condução de auditorias, 
que resultam da orientação para o processo de ISO 9001:2000; 

• Avaliar e compreender as diferentes necessidades de documentação entre a ISO 
9001:1994 e a ISO 9001:2000. 

 
Módulo II – “Metodologias de Auditoria ISO 9001:2000” 
 
• Melhorar as técnicas e métodos de auditorias da qualidade, quem os devem utilizar e 

como devem ser executadas. Conhecer as etapas a seguir para auditar sistemas da 
qualidade (internos ou externos) desde o planeamento até à realização do relatório 
das auditorias. 

• ISO 9001:2000, principais alterações nos sistemas da qualidade; 
• Alterações nas metodologias de auditoria (dos sistemas de garantia da qualidade aos 

sistemas de gestão da qualidade) – a Norma ISO 19011:2002; 
• Auditorias ISO 9001:2000 – regras gerais para a sua preparação e planeamento, 

realização e relatório; 
• Análise de casos práticos: preparação e planeamento, elaboração de check-lists de 

comprovação, metodologias de realização de auditorias e classificação de 
constatações. 



   
 

 
Módulo III– “Introdução ao Conceito 6 Sigma” 
 
• Melhorar a Qualidade de Produtos e Serviços, com crescimento sustentado e 
 Satisfação dos Clientes; Evitar variação; 
• Historial 
• O que é o 6 Sigma 
• Funções  
• Escolha de Projectos 
• O DFSS(1) , o DMAIC(2) e o PDCA(3) 
• A Voz do Cliente 
• Mapeamento de processos 
• Capabilidade dos processos 
• Ferramentas utilizadas 
• Tendências 

 
Carga Horária e Área de Formação 
 
N.º de Horas  
Módulo I – 14 
Módulo II – 21 
Módulo III – 14 
Área de formação:  
347 – Gestão de Qualidade 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso:  
Módulo I - 02 e 03 de Junho de 2008 
Módulo II – 16, 17 e 18 de Setembro de 2008 
Módulo III – 30 de Setembro e 01 de Outubro de 2008 
Horário:  
Módulo I – 14h00 às 21h00 
Módulo II – 14h00 às 21h00 
Módulo III - 09h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00 
 
OBSERVAÇÕES 
 
Concepção do conteúdo programático pela A.E.P. – Associação Empresarial de Portugal 
(Entidade formadora acreditada pelo IQF) 
 
Formador 
 
Dr. Marques de Faria 
 
Bacharelato Em Electrotecnia pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto. 
Colaborador da estrutura formativa da AEP. 
Formador e Consultor Certificado. 
 
Preço por formando: € 100,00 
 

 


