
 
 

A seu dispor uma sala de formação com lugares 

individualizados, climatizada, conexão à fibra ótica, 

ecrã gigante e que responde as normas de segurança 

contra a pandemia COVID 19 
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Curso  

AUDITOR  

da QUALIDADE 

O curso permite aos profissionais conhecimentos, 

competências e certificação de Auditor, 

garantindo domínio dos métodos, técnicas e 

instrumentos de condução de Auditorias da 

Qualidade. É estruturado num formato cumpridor 

dos standards internacionais, com conteúdos 

interativos que podem ser acedidos em qualquer 

dispositivo.  

Serão realizados exercícios práticos individuais e 

de grupo de modo a que a aprendizagem 

realizada em ambiente de trabalho seja efetiva 

 
OBJETIVOS 

• Conhecer os requisitos da norma ISO 

9001:2015 

• Conhecer e saber aplicar os requisitos 
definidos na norma ISO 19011:2018 

• Conhecer as técnicas a utilizar e a 

metodologia a seguir na condução de 

auditorias a sistemas de gestão  

 
 

  
 

   

  

  

  

II. 
   

III.    

IV. 
  

V. 
   

• Introdução  
o Preparação da auditoria 
o Análise documental 
o Plano de auditoria 
o Listas de comprovação 
o Deveres da equipa auditora 

• Condução da auditoria 
o Reunião de abertura 
o Reportar as constatações da auditoria 
o Preparação e desenvolvimento da 

reunião de encerramento 

• Relatório da auditoria 
o Não conformidades 
o Reportar as observações e ações de 

acompanhamento   

VI. Avaliação (2 horas) 

 
DESTINATÁRIOS 

• Profissionais que pretendam ser auditores da 
qualidade 

• Técnicos que pretendam adquirir e/ou 
aprofundar conhecimentos no âmbito das 
auditorias a Sistemas de 
Gestão da Qualidade  

 
3 ESPECIALISTAS – FORMADORES 

Ana Garcez 

• Licenciada em Engenharia Agronómica pelo 
Instituto Superior de Agronomia (1996) e 
Mestre em Produção Vegetal (2006) pelo 
mesmo Instituto 

• Foi investigadora no Instituto Superior de 
Agronomia, docente na Universidade 
Lusófona e no Instituto Superior Politécnico 
do Oeste 

• Curso de Auditores da Qualidade da Cequal e 
o curso de Auditora Coordenadora na ISO 
9001, reconhecido pelo IRCA 
(International Register of Certificated 
Auditors) 

• Formadora credenciada pelo Instituto de 
Emprego e Formação Profissional 

• Consultora, auditora e formadora em 
Sistemas de Gestão desde 2006 na Soluções 

• Etapas da realização de uma auditoria

• Princípios de auditoria

• Termos e definições

gestão (5,5 horas)
orientação para auditorias a sistemas de 
Norma ISO 19011:2018 – Linhas de I.

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO

da Qualidade (18 horas)
Metodologia de realização de auditorias 

comportamentais em auditoria (4 horas)
Técnicas de comunicação e atributos 

A norma ISO 9001:2015 (10 horas)

de gestão (0,5 horas)
Auditoria da qualidade como ferramenta 
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Qualidade, tendo em Cabo Verde participado 
nos projectos de implementação do Sistema 
de Gestão da Qualidade da Guia de Serviços, 
Inove RH e Prime Consulting  

• Desde 2015, Coordenadora Pedagógica na eiC 
Formação  

Pedro Castaño 

• Licenciado em Gestão de Recursos Humanos e 
Psicologia do Trabalho no ISLA. É pós-
graduado em Gestão e Estratégia 
Empresarial pelo ISLA e em Sociologia 
Económica e das Organizações pelo ISEG 

• Auditor coordenador na NP EN ISO 9001, 
reconhecido pelo IRCA (International Register 
of Certificated Auditors) e na NP 4427:2004 
(Sistema de Gestão de Recursos Humanos) 
para a EIC – Empresa Internacional de 
Certificação, onde também é auditor 
técnico  

• Coach certificado pelo ICC – International 
Coaching Community  

• Desde janeiro de 2010, Director Geral da eiC 
Formação 

• Formador credenciado pelo IEFP desde 1998, 
entregando regularmente formação 
comportamental na área de Recursos 
Humanos e de Sistemas de Gestão 

• Formador certificado pela International Mind 
para os Seis chapéus do pensamento e 
pensamento lateral do Dr. De Bono 

• Formador certificado pela BTS para liderança 
na American Express e para o curso de Gestão 
de Gerir pessoas pela 1ª vez da PMI 

• Durante 10 anos, foi responsável pelos 
serviços administrativos da delegação de 
Sesimbra da Docapesca 

• Durante 9 anos, foi Director de Recursos 
Humanos num grupo empresarial do sector 
corticeiro 

• Durante 2 anos, foi Director Geral de um 
grupo empresarial com actividade na indústria 
do calçado, da manutenção industrial, na 
construção civil e no tratamento de águas 

• Consultor em implementação de sistemas de 
gestão da qualidade em organizações 
nacionais e internacionais. Tendo em em Cabo 

Verde coordenado a implementação de 
sistemas de gestão da qualidade da 
CVTelecom, da Directel, da Guia de Serviços, 
fez parte da equipa na implementação do 
SGQ da Casa do Cidadão e coordena a 
implementação e alargamento do sistema 
integrado de gestão da SISP 

• Consultor em Desenvolvimento 
Organizacional e em Gestão de Recursos 
Humanos  

• Consultor em Diagnóstico de Clima 
Organizacional e em análise da satisfação dos 
clientes (NPS) É consultor em Avaliação da 
Formação. 

Raquel Oliveira 

• Licenciada em Psicologia Social e das 
Organizações pelo Instituto Superior das 
Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) 

• Gerente da Soluções Qualidade – tendo 
coordenado diversas ações de formação em 
Cabo Verde, onde se conta a coordenação 
do Projecto de Coaching Organizacional no 
Nosi 

• Gestora da eiC Formação e coordenadora da 
formação comportamental 

• Consultora em gestão de Recursos Humanos, 
especialista em Recrutamento e seleção na 
BTOC Cabo Verde 

• Formadora credenciada pelo Instituto de 
Emprego e Formação Profissional 

• Formadora certificada pela De Bono Thinking 
Systems para a metodologia do Pensamento 
Lateral do dr. De Bono e formadora em 
diversos cursos na área comportamental, 
nomeadamente Formação Pedagógica de 
Formadores (mais de 2000h de formação 
ministrada) 

• Foi coordenadora de vários produtos da 
Global Consulting e Coordenadora de 
Formação na FERA 

• Foi responsável pelo recrutamento e selecção 
dos formadores e formandos dos diversos 
cursos 
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• Foi Coordenadora Pedagógica e gestora de 
processo da formação empresas na TUV 
Academy 

 
LIVE TRAINING em MICROSOFT TEAMS 

A formação realiza-se com suporte à Plataforma 

MICROSOFT TEAMS, uma extraordinária 

plataforma de vídeo e áudio conferência online 

para organizações e profissionais que necessitam 

manter suas atividades sem que a distância seja 

um impedimento. A plataforma permite trabalhos 

de grupos, mesmo a distância.  

Para assistir à formação bastará habilitar-se com a 

senha de participante. 

 
MATERIAL DE APOIO & CERTIFICADO 

Serão fornecidos os seguintes materiais de apoio, 

já incluídos no valor do curso: 

• Documentação do curso  

• Certificado do Curso ou de Frequência, 

emitido pela eiC Formação – Entidade 

Acreditada na EU, na base de: 

o Assiduidade  

o Exercícios práticos 

o Teste final 

• Dossier técnico pedagógico 

 
DATA, DURAÇÃO E HORÁRIO 

• De 13 a 24 de julho de 2020 

• 4 horas por sessão diária, incluindo exercícios 

• O horário resultará da maior preferência 

votada entre os inscritos (período de manhã 

ou tarde). Este horário inclui exercícios 

práticos 

 
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

• Agradece-se a inscrição online, no site 

www.becv.org/curso-auditor-da-qualidade/ 

• Data limite de inscrição – 3 de julho 

• Valor da inscrição  

o Associados: 26.650 ECV   

o Outros: 33.310 ECV 

• O participante pode assistir à formação do seu 

habitat próprio ou local de trabalho, munido 

de um computador com conexão à internet.  

• Prevendo eventuais deficiências da rede de 

internet doméstica, a CCB coloca a disposição 

dos participantes interessados uma sala 

multimédia, salvaguardando todas as medidas 

de segurança prescritas na lei sobre a 

PANDEMIA COVID 19 

 
ADIAMENTOS, CANCELAMENTOS, 
SUBSTITUIÇÕES E NÃO COMPARÊNCIAS  

Adiamentos  

São aceites adiamentos de inscrições até 3 dias 

uteis antes da data de início do evento, sem 

penalizações 

Cancelamento 

São aceites cancelamentos de inscrições até 5 dias 

uteis antes da data de início do evento, sem 

penalizações. Cancelamentos com menos de 5 

dias uteis antes da data de início do evento, 

sujeitam-se a penalizações, referentes a encargos 

administrativos e logísticos na ordem dos 50% do 

valor da inscrição 

Substituições  

Substituições de participantes são permitidas sem 

qualquer penalização, desde que comunicadas à 

CCB, até 2 dias antes da data de início do evento 

Não comparências  

Não comparências à data de início do evento, sem 

prévio adiamento ou cancelamento, implicam 

pagamento total (100%) da inscrição 
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