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1. OBJETIVOS GERAIS 

O curso de Especialização em Qualidade, Ambiente e Segurança tem como objetivo geral dotar os 

participantes de treino e aptidão implementar sistemas integrados de gestão da qualidade, ambiente e 

segurança nas organizações. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Com esta formação pretende-se que os formandos, com pelo menos 50 % de sucesso atinjam os 

seguintes objetivos operacionais: 

o Utilizar ferramentas da qualidade, do ambiente e da higiene e segurança no trabalho, de apoio à 

atividades correntes de gestão, planeamento e investigação;  

o Entender a organização e a gestão de sistemas da qualidade, do ambiente e da segurança no 

trabalho, na forma individualizada ou integrada, de suporte às organizações, nomeadamente as 

empresas, bem como habilitar à intervenção na sua conceção e implementação; 

o Integrar os sistemas de gestão da qualidade com os sistemas de gestão ambiental; 

o Integrar os sistemas de gestão ambiental com os sistemas de saúde, higiene e segurança no 

trabalho; 

o Integrar os três sistemas de gestão, isto é, da qualidade, do ambiente e de saúde, higiene e 

segurança no trabalho; 

o Utilizar técnicas de análise e tratamento estatístico de dados e ferramentas informáticas e da 

qualidade de apoio; 

o Realizar auditorias (internas ou externas) da qualidade, do ambiente e de segurança, na forma 

individualizada ou integrada; 

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Pretende-se com o curso Auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade abordar os seguintes temas: 

 Módulo 1 – Segurança e Saúde no Trabalho (10 horas)   

 Forma de organização: E-learning 

o Enquadramento legal 

o Avaliação e controlo de riscos 

o Higiene no trabalho 

o Segurança de máquinas 

 Módulo 2 – Tecnologias Ambientais (10 horas)  

 Forma de organização: E-learning 

o Conceito de poluição 

o Conceito de poluição 

o Tipos de poluição 

o Tecnologias de tratamento de águas 

o Tecnologias de tratamento de resíduos sólidos 

o Tecnologias de tratamento de gases 

 Módulo 3 – Sistemas de Gestão da Qualidade (20 horas)  
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 Forma de organização: E-learning  

o Conceito de Qualidade 

o A norma ISO 9001:2008 

o Requisitos da norma 

o Implementação de um sistema de gestão da qualidade 

o Ferramentas da qualidade 

 Módulo 4 – Sistemas de Gestão Ambiental (20 horas) 

 Forma de organização: E-learning  

o Legislação Ambiental 

o Norma ISO 14000 

o Metodologias para Identificação e análise de impactes ambientais 

o Conceção de um Programa de Gestão Ambiental 

o Monitorização e avaliação de conformidade 

 Módulo 5 – Sistemas de Gestão de Segurança (20 horas)  

 Forma de organização: E-learning  

o Referencial normativo OSHAS 18001:2007 

o Norma NP 4397:2008 

o Política de melhoria contínua 

o Requisitos da norma 

 Módulo 6 – Auditorias SST (20 horas)  

 Forma de organização: E_Learning 

o Auditoria no contexto do sistema de gestão 

o Auditorias internas 

o Natureza da auditoria 

o Preparação da auditoria 

o Simulação da auditoria 

 Módulo 7 – Auditorias da Qualidade (20 horas)  

 Forma de organização: E_Learning 

o As Auditorias Internas 

o Tipos de auditorias 

o O processo de auditoria 

o Auditores internos 

o Comportamento do auditor 

o Metodologias 

o Antes e durante a auditoria 

o Planeamento e programa 

o Execução da auditoria 

o Relatório da Auditoria 

o Tipos de Relatórios 

o Resultados da auditoria 

o Não-Conformidades da auditoria 

o Planos de ações corretivas 

o Auditorias Internas e o Processo de Certificação 
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 Módulo 8 – Auditorias ambientais (20 horas) 

 Forma de organização: E_Learning 

o Introdução 

o Tipos de auditoria ambientais e objetivos 

o Preparação da auditoria 

o Auditando a política 

o Auditando a Implementação 

o Auditando a comprovação e ação corretiva 

o Auditando a Gestão 

o Processo de Auditoria 

o Planificação da auditoria 

o Execução da auditoria 

o Encerramento da auditoria 

o O auditor 

o Atitudes e aptidões 

 Módulo 9 – Auditorias Integradas da Qualidade, Ambiente e Segurança (20 horas) 

 Forma de organização: E_Learning 

o Requisitos comuns aos três referenciais normativos: OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 

9001 

o Requisitos legais e Avaliação da conformidade 

o Requisitos específicos: OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001 

o Aspetos comportamentais 

o Prática de auditoria: preparação 

o Prática de auditoria: simulação 

Carga horária total: 160 horas 

4. PÚBLICO-ALVO 

A ação de formação destina-se a bacharéis ou licenciados que desempenhem ou pretendam vir a 

desempenhar funções de gestão integrada de sistemas de gestão no âmbito da sua atividade profissional. 

5. REQUISITOS DE ENTRADA 

Não aplicável. 

6. MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação contínua / especialização. 

7. FORMAS DE ORGANZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

A formação será e-larning 

8. METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

Serão adotadas metodologias ativas que envolvam os formandos na aprendizagem através da 

experiência profissional e resolvendo problemas na formação trabalhando de forma individual e em grupo. 
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Pretende-se que o curso seja desenvolvido atendendo á exploração de casos práticos/experiências 

profissionais que possam ajudar à aquisição das competências pretendidas, que estão diretamente 

relacionadas com a prestação de cuidados nesta área. 

9. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação será realizada em 3 momentos diferentes: 

Avaliação diagnóstica- com a finalidade de situar o grupo de formandos na aprendizagem a desenvolver; 

Avaliação formativa: ao longo das sessões para aferir o grau de alcance dos objetivos; 

Avaliação sumativa/final: que pretende aferir o grau de alcance dos objetivos operacionais definidos 

inicialmente para o curso. 

10. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

Plataforma Moodle, material de apoio. 

11. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

A Plataforma Moodle 

 


