ENQUADRAMENTO
De acordo com o Ciclo da Melhoria Contínua (ou ciclo de Deming) todos os sistemas de gestão têm de conter momentos e
mecanismos de verificação da conformidade, dos quais sobressaem as auditorias internas, tornadas obrigatórias para as
organizações que adotam as normas ISO para sistemas de gestão. Estas auditorias e a sua programação para um ciclo de
gestão tem de obedecer a alguns princípios e regras, para assegurar que os resultados das auditorias são fiáveis e fornecem
dados de gestão rigorosos. Neste curso iremos programar auditorias e definir critérios para as mesmas, cumprindo aqueles
princípios.

OBJETIVOS
-

Compreender os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, relativos às auditorias;
Compreender os requisitos genéricos da ISO 19011 para os programas de auditorias;
Elaborar um programa de auditorias.

DESTINATÁRIOS
-

Colaboradores e chefias envolvidos na implementação, gestão e auditoria a sistemas de gestão QAS.
Gestores de programas de auditorias.
Consultores e auditores.
Gestores de organizações que tenham implementadas as normas de gestão QAS.

PROGRAMA
-

Conceitos e princípios de auditorias internas;
Requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 para auditorias internas;
Boas práticas;
Caso prático.

FORMADOR
Rogério Marques
Oficial da Marinha, Engenheiro de Segurança, Técnico Superior de SST, Pós-graduado em Gestão Ambiental, Docente do
Ensino Superior, Verificador SGSPAG (Diretiva “Seveso”) – qualificado pela APA, Auditor Coordenador da SGS Portugal para a
ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Ambiente), ISO 45001 (SST), NP 4492 (Manutenção) e ISO 55001 (Gestão de Ativos).

DATA E HORÁRIO
15 de Outubro de 2021 • 09h00 - 13h00

INSCRIÇÕES
Associados 150 Euros
Não Associados 250 Euros
Para inscrições efetuadas até 1 de Outubro, haverá lugar a um desconto de 15% sobre o valor da inscrição.
Inscrições através do e-mail info@apgei.pt
Os valores mencionados estão isentos de IVA.
A inscrição só será válida após boa cobrança.
O número de inscrições é limitado.

PAGAMENTOS e CANCELAMENTOS
Por cheque: à ordem da APGEI.
CANCELAMENTOS

Por transferência bancária para o NIB: 0010 0000 15380860004 91 (Banco BPI)
Qualquer desistência deverá ser comunicada por e-mail para a APGEI, até 2 dias úteis antes da realização da formação após
o que não haverá lugar a reembolso.

INFORMAÇÕES
APGEI
Rua de Salazares, 842, 4149-002 Porto
T. +351 225 322 068 • M. +351 937 887 664
info@apgei.pt • www.apgei.pt

