AÇÃO DE FORMAÇÃO: ISO/IEC 17025:2017 - SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE PARA
LABORATÓRIOS
OBJETIVOS
No final da ação os formandos deverão ser capazes de:
1. Conhecer os requisitos da Norma e implicações da sua implementação;
2. Identificar as principais etapas de construção e implementação de um SGQ segundo o referencial;
3. Desenvolver projetos de melhoria da qualidade em ambiente de laboratório.
DESTINATÁRIOS
Técnicos e Responsáveis de Laboratório envolvidos na definição e implementação e melhoria de um sistema de
gestão da qualidade de acordo com os requisitos da norma ISO/IEC 17025.
PROGRAMA
INTRODUÇÃO À QUALIDADE
- Conceitos fundamentais da Qualidade em contexto de Laboratórios
- Introdução ao Sistema Português da Qualidade
- Acreditação vs Certificação
REQUISITOS DA ISO/IEC 17025 E EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
- Requisitos Gerais: Imparcialidade e Confidencialidade
- Requisitos estruturais
- Requisitos de Recursos
- Requisitos dos Processos
- Requisitos do Sistema de Gestão
- Suportes do processo técnico para o pedido de acreditação (IPAC)
EXERCÍCIOS E CASOS PRÁTICOS
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Avaliação contínua, através de indicadores como participação, interesse demonstrado, capacidade de
aprendizagem. Provas e/ou trabalhos propostos pelo formador e realizados no decorrer da formação.
DATAS DA FORMAÇÃO
19 e 20 de março de 2019 | 16 e 17 de outubro de 2019
CARGA HORÁRIA | HORÁRIO | LOCAL
14 Horas | 9:00 às 17:00 | Porto
PREÇO
Sócio CATIM – 235€ | Sócio AIMMAP – 261€ | Não sócio – 290€
Formação isenta de IVA os termos do nº 10 do art.º 9 do CIVA
O CATIM é considerado pela DGERT com “Entidade equiparada a certificada”, com atribuições conferidas pela autoridade pública competente para o efeito no
âmbito do desenvolvimento de atividades formativas, para a realização de Formação Profissional. A Formação Profissional faz parte do âmbito de Certificação
do SGQ de acordo com os requisitos da ISO 9001:2015 (DNV).

CONTACTOS
Catim – Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica
Rua dos Plátanos, 197 4100-414 Porto | formacao@catim.pt | 226 159 000

.

