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Porquê a revisão da ISO 9001:2008? 

A partir de 2017 as Auditorias deverão ser planeadas de acordo com a(s) Norma(s) ISO 9001:2015 

/ ISO 14001:2015.  

As normas ISO são revistas regularmente, sendo a revisão essencial para garantir a sua utilidade 

efetiva nos mercados. 

Os desafios que as organizações privadas e públicas de hoje enfrentam são muito diferentes de há 

algumas décadas e a ISO 9001 se atualiza face a esse novo ambiente.  

As principais alterações a ISO 9001 notam-se em termos da sua estrutura, pensamento enfocado no 

risco, vantagens comparativas para as organizações, entre outras.  

Principais conteúdos do workshop 

• Alteração das normas de Sistemas de Gestão – Fundamentos e Percurso; 

• O anexo SL, a estrutura de alto nível e a sua articulação com o ciclo do PDCA; 

• A revisão dos princípios de Gestão da Qualidade; 

• Novos termos e definições 

• Alterações chave introduzidas na ISO 9001:2015: 

o Contexto da organização 

o Partes interessadas 

o Limites e Aplicabilidade 

o Liderança e o seu papel 

o Riscos e Oportunidades 

o Conhecimento organizacional 

• Discussão das principais cláusulas 

• Cronograma de transição das empresas certificadas 

Local, data e horário 

A formação realiza-se na sala de conferências da CCB, no Centro de Negócios de Mindelo, data a 

indicar, das 8:00 às 13:00 e 14:30 às 17:30.  

Será servido um coffee break às 10:30. 
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Quem pode participar 

Auditores, Consultores, Empresários, Gestores e Quadros Técnicos  

Condições de inscrição 

A taxa de inscrição é de 6.700 ECV para os membros associados e 8.500 para terceiros. A inscrição 

de empresas com pelo menos 5 participantes garante um bónus no valor correspondente a 10% da 

referida taxa.  

Especialista - Formador 

Pedro Castaño é Auditor-Coordenador na NPEN ISO 9001 e NP 4427:2004; Licenciado em Gestão 

de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho; Pós-graduado em Gestão e Estratégia Empresarial 

e em Sociologia Económica e das Organizações; Coach certificado pelo ICC – International 

Coaching Community; Director Geral da eiC Formação; Formador credenciado pelo IEFP desde 

1998.  

Mais informações 

Adriano Cruz 

Telefone – 232 84 95 
Email – camara.com@cvtelecom.cv  
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