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Certificação de qualidade nos serviços financeiros e de contabilidade
Preparar a empresa numa abordagem por processos e pensamento baseado no risco

Presencial Performance

Duração : 3 dias (21 horas)

Typology : Full immersion

Referência : 1242

Preço : 950,00 + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Objetivos :

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Reconhecer as vantagens para as organizações na implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade.
Identificar e interpretar os requisitos da norma ISO 9001:2015.
Conhecer os requisitos de um SGQ.
Conhecer a abordagem por processos.
Conhecer o pensamento baseado no risco.
Preparar a organização para o processo de Certificação.
Saber como preparar uma Auditoria de qualidade.

Destinatários

Este curso destina-se a empresários, quadros médios e superiores de empresas de contabilidade, financeiras e
gestão de recursos humanos interessados em certificar a sua organização pela ISSO 9001:2015. Bem como aos
quadros médios e superiores do Departamento Administrativo, Financeiro e de Contabilidade que pretendam
adquirir conhecimentos e competências para a criação de manuais e procedimentos no âmbito da certificação, e a
todos os interessados em sistemas de gestão da qualidade.

Percurso de aprendizagem

Sistemas de gestão da qualidade (SGQ)

Como podemos definir Qualidade e a sua importância.
O que é uma norma.
De que forma uma organização beneficia com a implementação de um sistema de Gestão.
Quais as suas vantagens e custos.
Quais os passos para a sua implementação.
O que é a certificação.
Estrutura e modelo da ISSO 9001:2015 e o que significa obter a certificação da qualidade.
Referência às ferramentas da qualidade.
O ciclo PDCA.

Pensamento baseado no risco e informação documentada

O que é o pensamento baseado no risco.
Onde é abordado na ISSO 9001:2015.
A sua evolução.
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O que é a informação documentada e quais os seus requisitos e orientações.
A abordagem e otimização de processos.

Auditorias de qualidade

Definições.
Princípios da auditoria.
Objetivos.
Periodicidade.
Intervenientes.
Incidência e tipos.
Meios documentais.
Planeamento.
Condução da auditoria.

Requisitos de um SGQ

Contexto da organização.
Liderança.
Planeamento.
Suporte.
Operacionalização.
Avaliação do desempenho.
Melhoria.

Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos e aplicação prática, com base em casos práticos.

Pontos fortes

Domínio dos conceitos e aplicação a casos concretos;
Aplicação prática com resolução de casos de estudo.


