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CURSO: Implementação de um Sistema de 
Gestão por Processos 
 
Enquadramento 
O conceito da gestão por processos surge para melhorar o funcionamento das organizações, obter melhores 
resultados e aumentar a satisfação dos seus clientes. De facto, o sucesso de uma organização e a excelência 
do seu desempenho requer que todas as atividades desenvolvidas na organização estejam interrelacionadas 
Numa visão por processos. 
A abordagem por processos é a segmentação da organização em pequenas parcelas (processos), que 
contemplam entradas e saídas, tarefas, recursos e medição. 
A organização e gestão de uma empresa por processos, não é mais do que  a definição de um  conjunto de 
atividades que transforma entradas (tudo o que é necessário para trabalhar: recursos, matérias-primas, 
informações etc.) em saídas (produtos, resultados), com vista à satisfação das necessidades dos clientes. Os 
processos raramente acontecem de forma isolada. Normalmente, as saídas de um processo fazem parte das 
entradas do processo subsequente. 
A segmentação da organização em processo permitir-lhe-á compreender o seu negócio como um todo com 
maior facilidade e, consequentemente, ter um maior controle sobre ele. Ao analisar os resultados de cada 
processo, porque todos necessitam de ser monitorizados, conseguirá compreender quais os mais eficazes e 
os que necessitam de melhorias para atingir os seus objetivos. 
 
Programa  
A FORMA COMO A FOCALIZAÇÃO POR PROCESSOS É ABORDADA NA NORMA ISO 9001 
ALGUMAS METODOLOGIAS PARA A SUA ABORDAGEM 
   A cadeia de valores da organização 
   Identificação das actividades de valor 
 
ALGUMAS METODOLOGIAS PARA A SUA ABORDAGEM 
    O IDEF 
    O SWIMLANE 
    Mapas genéricos de processos 
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UMA METODOLOGIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
EXEMPLOS DE CONCRETIZAÇÃO 
 
Objectivos  
 Implementar e manter um sistema de monitorização para medir o desempenho de cada processo; 
Identificar e controlar os fatores críticos de sucesso de cada processo e do sistema como um todo na 
organização; 
Discutir detalhadamente o aspeto da focalização por processos, previsto pela ISO 9001, mas que é 
reconhecido como uma excelente abordagem de gestão e organização 
 
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); 
Colaboradores com responsabilidade a nível de processo; 
Responsáveis da qualidade com experiência a nível de conceção e desenvolvimento de produto 
 
Datas  
22 e 23 de julho 
 
Horário  
9:00h/13:00h – 14:00h/18:00h 
 
Custo  

200,00€ + IVA 

 

Local 

Sede IEP - Custóias 
 
Formador  
Luis Pimenta 
Licenciatura em Eng.ª Mecânica (UC) e Pós graduação em Gestão Industrial (UP) 
Auditor certificado ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 
Exerceu funções de Direção de Qualidade e Industrial 
Consultor Sénior, formador e auditor tendo com base em  vários referenciais normativos, e com mais de 20 
anos de experiencia. 
 

 


