
 

 

 

Curso de Especialização em  

Sistemas Integrados e Auditorias no 
Sector Alimentar (100h) 

 

APRESENTAÇÃO  

A conjetura económica e a oferta variada aliada ao nível de exigência e competitividade do mercado atual, leva as organizações a 

delinearem estratégias que lhes permitam destacarem-se. O conceito de qualidade está inerente à satisfação do cliente, o que 

levou as Organizações a estabelecer requisitos mínimos para garantir qualidade. Garantir qualidade numa realidade de evolução 

tecnológica, elevadas e diversificadas expetativas por parte do 

consumidor é um desafio constante no que respeita à satisfação 

do cliente, motivando as Organizações a desenvolver, implementar 

e manter um Sistema de Gestão da Qualidade.  

Esta especialização destina-se a a candidatos/as, com ou sem 

experiência, que pretendam desenvolver actividade enquanto 

profissionais liberais (trabalhadores independentes) e/ou 

afinar/requalificar as competências de ativos empregados de 

microempresas e trabalhadores independentes na área da Gestão 

da Qualidade, Sistemas Integrados e Auditorias no Setor Alimentar. 

 

DESTINATÁRIOS  

Ativos Empregados (trabalhadores por conta de outrem, por conta própria/trabalhadores independentes) com 

habilitações iguais ou superiores ao 12º ano. 

OBJETIVOS  

No final do curso, os/as participantes devem ser capazes de: 

• Reconhecer a norma ISO 9001:2015; 

• Implementar um sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2015, em empresas do setor Alimentar;  

• Integrar Sistemas de Gestão decorrentes de mais do que um referencial normativo, identificando a 

correspondência entre as diferentes normas e demonstrando as sinergias criadas (ISO 9001 e ISO 22000); 

•  Identificar os objetivos das auditorias;  

• Identificar as fases de uma auditoria; 

• Aplicar as bases comportamentais para a auditoria. 

• Aplicar um plano de monitorização e medição dos processos/produto. 

 

 

 



 

 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

PARTE I – Gestão da Qualidade – 25 horas  
(com base na UFCD 7848) 

Apresentação da Parte I - 1h 

Módulo 1: Gestão da Qualidade – 9 horas 
• Conceito e evolução histórica 
• Função qualidade, controlo da qualidade, garantia da qualidade, gestão da qualidade 
• Estratégia da organização e competitividade 
• O Sistema Português da Qualidade 
  Normalização – normas de âmbito nacional, europeu e internacional 
  Metrologia – a exatidão das medições realizadas 
  Qualificação – acreditação e certificação 
• Relação entre os sistemas de gestão da qualidade e os modelos de excelência 
 

Módulo 2: Sistema de Gestão da Qualidade – 15 horas 
• Princípios de gestão da qualidade 
• Requisitos dos sistemas de gestão da qualidade e requisitos dos produtos 
• Desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão da qualidade 
• Abordagem por processos: a metodologia PDCA 
• Política da qualidade e objetivos da qualidade 
• Papel da gestão de topo no âmbito do sistema de gestão da Qualidade 
• Gestão do risco 
• Motivação para a qualidade 
• Documentação do sistema de gestão da qualidade 
• Monitorização e medicação 
• Avaliação dos sistemas de gestão da qualidade 
• Ferramentas da qualidade 
• Custos da qualidade 
• Melhoria contínua 
• Questões da qualidade adaptadas a um setor da qualidade 
 

PARTE II – Implementação de Sistemas Integrados – 25 horas 

(com base na UFCD 5153) 

Apresentação da Parte II - 1h 

Módulo 3: Integração de Sistemas – 14 horas 

• Integração de sistemas 
• Sinergias de implementação de um Sistema Integrado 
• Núcleo de integração 

 
Módulo 4: Certificação de um Sistema Integrado – 10 horas 

• Correspondência entre os requisitos das normas 
• Processo de certificação de um Sistema Integrado 

 

PARTE III – Auditoria ao Sistema de Gestão – 50 horas 

(com base na UFCD 0729) 

Apresentação da Parte III – 2h 

Módulo 5: Auditorias | Parte Comportamentar – 9 horas 
• Perceção interpessoal e comunicação 
• Processo comunicacional 
• Barreiras à comunicação e formas de as ultrapassar 
• Assertividade 
• Análise transacional 
• Gestão de conflitos 
• Gestão do tempo 
• Técnicas de comunicação aplicadas à auditoria 
• Técnicas de entrevista aplicadas à auditoria 
• As reuniões em auditoria – preparação e condução de reuniões 
• Técnicas para as reuniões eficazes 
• Técnicas de comunicação escrita – o relatório da auditoria 



 

 

 
 
 

 
Módulo 6: Auditorias | Parte Técnica – 19 horas 

• Conceitos e princípios 
    - Quadro deontológico 
    - Papel do auditor 
   - Papel do auditado 
• Norma NP EN ISO 19011 
• Objetivos das auditorias 
• Regras e responsabilidades 
    - Equipa auditora - auditor coordenador e auditores 
    - Cliente 
    - Auditado 
• Fases fundamentais de uma auditoria 
    - Definição do âmbito 
    - Análise inicial da documentação 
    - Preparação 
    - Realização 
    - Relatório 
    - Seguimento e ações corretivas 
    - Conclusões 
• Auditorias de certificação - metodologias mais comuns 
• Monitorização do programa de auditorias 
• Indicadores de desempenho para o programa de auditorias 
• Revisão ao programa de auditorias 
• Melhoria do programa de auditorias 

 
 
Módulo 7: Auditorias a sistemas integrados de gestão – 20 horas 

• Fases fundamentais de uma auditoria a sistemas integrados 
• Análise inicial da documentação 
• Particularidades da documentação de um sistema integrado 
• Seguimento e ações corretivas 

 

EQUIPA FORMADORA 
Formadores especializados nas áreas da Gestão da Qualidade no setor agroalimentar. 
 

MANUEL REBELO: Bacharel e Licenciatura em Engenharia Química, no Instituto Superior de Engenharia, pós-graduações 

complementares em Engenharia da Qualidade e em Gestão da Qualidade. Experiência superior a 20 anos como consultor e auditor 

na área da qualidade, nomeadamente nos referenciais ISO 9001 e 19001. 
 

ANA LUÍSA FERNANDES Licenciada em Ciências da Nutrição, pela Universidade do Porto, apresenta uma vasta experiência como 

consultora, formadora e auditora em diferentes Sistemas de Gestão de Qualidade, nomeadamente nos referenciais ISO 9001, ISO 

22000, IFC, BRC e em Gestão da Segurança e Higiene no Trabalho. É auditora coordenadora da Bolsa de Auditores da APCER 
 

ANA VAZ: Licenciatura em Engenharia Alimentar, na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, com Pós-

Graduação em Gestão da Qualidade nas Indústrias Agroalimentares e com vasta experiência como consultora e auditoria. 
 

 

ENTIDADE CERTIFICADORA 
Rui Pena & Associados (http://www.ruipena.pt) | Entidade Formadora Certificada pela 

DGERT na área 347 – Enquadramento na Organização/Empresa. 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
    Eunice Rocha Santos – ÉS Segurança, Lda. 

 

ENTIDADES COFINANCIADORAS 

http://www.ruipena.pt/


 

 

Edição prevista para 2019 

EDIÇÃO 1 – MATOSINHOS 

NOVA DATA: início a 25 de fevereiro de 2019 

HORÁRIO: segundas e quartas (19h-22h) 

 

 

Preço (gratuito) 
Cofinanciado por: 

 
 
 
 
 
 
 

Inscrições 

As inscrições encontram-se abertas, devendo preencher a 

ficha de inscrição a que se pode aceder através do link: 

Inscrições Online. 

Os dados complementares serão requeridos 

posteriormente via email.   

https://goo.gl/forms/HBxdWW9jdpWnTRqA3

