Formação
Curso de Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental

Objetivos

No final da formação os formandos devem adquirir competências para, dentro das
organizações, as entenderem na sua estrutura, cultura, orgânica de funcionamento e de
acordo com os referenciais dos sistemas de gestão da qualidade (NP EN ISO
9001:2015) e gestão ambiental (NP EN ISO 14001:2015), liderarem um processo de
implementação daqueles sistemas que apte a organização a obter a respetiva
certificação.
Objetivos Específicos
· Caracterizarem o contexto interno e externo da organização;
· Listarem os riscos e oportunidades da organização;
· Colaborarem, aportando mais-valias, no planeamento estratégico da organização;
· Identificarem os requisitos das normas aplicáveis à organização;
· Colaborarem na sua implementação tendente à certificação da organização;
· Identificarem as metodologias para gestão continuada dos sistemas numa lógica de
equipa.

Conteúdos
Programáticos

Módulo 1: Gestão dos Sistemas nas organizações (36 horas)
Módulo 2: Aplicação dos sistemas no produto/serviço das organizações (12 horas)
Módulo 3: A Gestão Ambiental na sua especificidade (14 horas)
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Formação
Curso de Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental

O curso tem a duração de 62 horas
Início: 01 de abril de 2017; Fim: 03 de junho de 2017

Nota: Este curso possibilita aos participantes a inscrição aos módulos 1 e 2, com uma
Duração

duração total de 48h, para estes casos, está previsto a emissão de um certificado em
“Gestão da Qualidade”.
Para a frequência do módulo 1 e 2, o curso tem início a 01 de abril 2017 e fim a 20 de
maio de 2017.

Horário Sábado: das 09h às 13h e das 14h às 18h

Local ESTGV – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Destinatários

Finalistas e/ou licenciados de preferência das áreas de engenharia e gestão;
Todos os interessados que pretendam melhorar ou adquirir conhecimentos nesta área

Formador

• Engª Maria João Ribeiro
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Investimento

Propina:
Curso Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental (módulos 1, 2 e 3), com uma
duração total de 62h:
• Alunos, Ex-alunos e desempregados: 255€
• Restantes inscrições: 270€
Curso Gestão da Qualidade (módulos 1 e 2), com uma duração total de 48h:
• Alunos, Ex-alunos e desempregados: 205€
• Restantes inscrições: 215€
Modo e condições de pagamento: Envio de cheque endossado à ADIV ou
transferência bancária para o NIB: 0035 0930 0020 0001 6300 6 (após a transferência
agradecemos o envio do comprovativo para o e-mail: adiv@adiv.pt, indicando o nome
da pessoa inscrita).
O pagamento da propina deverá ser efetuado até ao dia 27 de março de 2017.
Para formalizar a inscrição deverá preencher uma ficha de inscrição (disponível em
www.adiv.pt) ou presencialmente nas instalações da ADIV.
Nota:
- A formação funcionará com um mínimo de 12 inscrições.
- No final é emitido certificado de formação profissional.

ADIV - Associação para o Desenvolvimento e Investigação de Viseu, Campus Politécnico
3504-510 VISEU|Telef: 232 480 662 | Fax: 232 480 551 | email: adiv@adiv.pt

