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CURSO: A ISO 9001:2015 e a Gestão de Risco 
(Novo) 
 
Enquadramento  
Num mundo em constante mudança e num contexto macroeconómico, exigente e competitivo, torna-se 
essencial que as organizações de uma forma consciente, planeada e sistematizada façam a gestão dos riscos 
associados ao negócio. A ISO 9001:2015 aborda na norma inteira o “pensamento baseado em risco”, que é 
essencial para um sistema de gestão da qualidade eficaz. 
O curso Gestão de riscos pretende satisfazer uma crescente expectativa de gestores de empresas que, 
confrontados com crescentes restrições económicas e temporais, acabam por assumir elevados riscos 
(técnicos, administrativos, económicos e humanos, internos e externos). 
Numa organização, é cada vez mais importante controlar os riscos a fim de limitar os seus impactos tanto 
quanto possível. Esta formação ajuda-o a dominar as etapas e as ferramentas da gestão de riscos visando a 
sua minimização. 
 
Programa  
A abordagem às alterações da ISO 9001:2015 
A revisão dos princípios da Qualidade 
A abordagem à norma NP EN 31000:2013 “Gestão do Risco – Princípios e Linhas de orientação” 
Enquadramento da gestão do Risco 
Apreciação do Risco 
Identificação do risco 
Análise do Risco 
Avaliação do Risco 
Tratamento do Risco 
Contextualização da organização e identificação das partes interessadas 
Estratégia – gestão dos riscos e das oportunidades 
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Riscos operacionais 
Integração da gestão dos riscos nos processos 
Metodologias de apreciação e monitorização dos riscos 
Casos práticos para a aplicação destas ferramentas de gestão do risco, baseados no SGQ de organizações 
tendo em conta os riscos estratégicos e operacionais 
 
Objetivos  
Identificar os fatores do contexto da organização e a interação com as partes interessadas. 
Identificar, analisar e avaliar os riscos relevantes no âmbito do sistema de gestão da qualidade 
Tipificar, medir e avaliar de forma simples os riscos identificados 
Definir mecanismos de monitorização e controlo de riscos 
Aplicar as ferramentas adequadas de gestão do risco, nomeadamente nas vertentes estratégica e operacional. 
 
Destinatários  
Representantes da Gestão 
Auditores de processos internos e externos; 
Engenheiros de processos; 
Colaboradores das áreas, decisores da organização (responsáveis de área, responsáveis de departamento, 
chefes de equipa); 
Colaboradores das áreas de conceção e desenvolvimento (engenheiros de produto, responsáveis de 
departamento); 
Responsáveis da qualidade com experiência a nível de conceção e desenvolvimento de produto 
 
Horário  
9:00h/13:00h – 14:00h/18:00h 
 
Custo 
120,00 + IVA 
 
Local  
Sede IEP - Custóias 
 
Formadora  
Sandra Meneses 
Licenciatura em Engenharia, Especialização em Segurança e Higiene no Trabalho. 
Ex-Directora da Qualidade de Empresa Industrial. 
Consultora, auditora  e formadora certificada de Sistemas de Gestão da Qualidade/ SST/ Sistemas de 
Controlo de Produção em Fábrica no âmbito da Marcação CE de Produtos de Construção. 
Consultora Nacional de Benchmarking certificada pelo IAPMEI. 

 


