
Enquadramento
Um sistema de Gestão da Qualidade aplica-se a toda a organização, com especial ênfase no que toca ao fluxo 
que parte dos requisitos do cliente, passa pela realização do produto e pelo produto, até à satisfação do cliente.

Os Planos da Qualidade permitem relacionar os requisitos específicos do processo, do produto, do projeto 
ou do contrato com os métodos e as práticas de trabalho que suportam a realização do produto ou serviço, 
aumentando a confiança na satisfação dos requisitos e os processos estão controlados.

A norma ISO10005 proporciona orientações relativas à elaboração e aplicação de Planos da Qualidade para um 
processo, um produto, um projeto ou um contrato, aplicando-se a qualquer categoria de produto e a qualquer 
setor industrial.

Objetivos
- Identificar as situações em que os planos da qualidade são necessários.

- Reconhecer os conceitos e definições da ISO10005.

- Reconhecer as principais orientações da ISO10005 para a realização de planos da qualidade.

Planos
da Qualidade
segundo a ISSO 10005:2018
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Temas
Atuais

Parcerias
Estratégicas

Componente
Prática

Excelência
Formadores

1

A necessidade de Planos da Qualidade e a sua articulação 
com os Sistemas de Gestão da Qualidade.

2

Introdução.

3

Estrutura da norma ISO 10005 e as 
principais orientações da norma.

4

Exercício prático.

5

Conclusões.

Programa



Inscrições
Associados - 150 Euros  |  Não Associados  - 250 Euros

Desconto de 10% para inscrições efetuadas até 25 de Fevereiro.

Inscrições através do e-mail info@apgei.pt ou em www.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.
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.

Data e Horário

29 Março 2022 09h00 - 13h00

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

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).

Destinatários
- Responsáveis pelo sistema de gestão da qualidade das organizações.

- Responsáveis e gestores de projetos ou de processos.

- Técnicos da qualidade.


