
 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

Esta Pós-Graduação tem como principal objetivo responder às necessidades dos que 

trabalham ou pretendam vir a trabalhar em qualquer tipo de organização 

(independentemente da sua dimensão e setor de atividade económica) nas áreas do 

planeamento, implementação e controlo estratégico da Gestão da Qualidade; 

 

 

Pretende-se que os participantes desenvolvam ou aumentem competências de 

responsabilidade nos processos decisórios, tanto no âmbito estratégico como no da 

inovação em termos da Gestão da Qualidade, promovendo práticas de gestão 

eticamente responsáveis e coerentes;  

 

 

O parceiro-chave deste curso é a Associação Portuguesa para a Qualidade (APQ), 

organização sem fins lucrativos, fundada em 1969, que tem como propósito a promoção 

e divulgação de conhecimentos teóricos e de boas práticas no domínio da Qualidade e 

Excelência em Portugal. 

Pós-Graduação lecionada em Regime Online e Pós-Laboral 

Sexta feira:         18h30 – 21h30  

Sábado:              09h30 – 12h30 

PÓS-GRADUAÇÃO 
GESTÃO DA QUALIDADE 



 

 

PLANO DE ESTUDOS 
 

O plano de estudos, que integra 11 unidades curriculares, desenvolve-se ao longo de 

162 horas, em regime on-line, com início previsto a 18 de novembro de 2022 e termo 

até 17 de junho de 2023. 

Está ainda prevista a realização de Seminário, no termo da Pós-Graduação, que 

decorrerá simultaneamente em regime presencial e on-line.  

 

GESTÃO ESTRATÉGICA EMPRESARIAL E SUSTENTABILIDADE 

Formador: Sérgio Monteiro | Duração: 15 horas 

Conteúdos Programáticos: 
• A gestão e o gestor; A organização e a sua envolvente;  

• O planeamento: objetivos, níveis e avaliação do desempenho; Objetivos para o desenvolvimento 

sustentável;  

• A gestão estratégica; Estratégia versus Planeamento; Decisões estratégicas: importância e 

caraterísticas; 

• O processo de gestão estratégica; A estratégia e a Gestão da Qualidade. 

 

SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE  

Formadora: Manuela Ramos | Duração: 12 horas 

Conteúdos Programáticos: 
· A evolução da Norma ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade. 

· Vantagens inerentes à implementação de sistemas de gestão da qualidade. 

· A estrutura de alto nível (anexo SL). 

· A Norma ISO 9000:2015 – Fundamentos, conceitos e princípios dos sistemas de gestão da qualidade. 

· Os requisitos da Norma ISO 9001:2015. 

 

QUALIDADE 4.0: TÉCNICAS E FERRAMENTAS  

Formador: Tiago Pereira | Duração: 12 horas 

Conteúdos Programáticos: 
• A evolução da Qualidade até à Qualidade 4.0 e o paralelo com a Industria 4.0; 

• Os pilares da Qualidade 4.0; 

• A importância da Qualidade 4.0; 

• Ferramentas Avançadas da Qualidade num contexto Qualidade 4.0; 

• A ferramenta Six Sigma como meio dos processos alcançarem um nível de Qualidade de excelência; 

• Roadmap para a Qualidade 4.0, para os Zero Defeitos e para a Satisfação Total dos clientes. 

  



 
 

 

GESTÃO DO RISCO E COMPLIANCE 

Formadores: David Martins e António Bento | Duração: 24 horas 

Conteúdos Programáticos: 
• Continuidade do negócio;  

• Gestão do Risco: Enquadramento. Referenciais ISO para a Gestão do Risco. ISO 31000: 2018 – 

Principais Requisitos / Processo de Gestão do Risco. NP EN ISO 31010: 2016;  

• Principais ferramentas de Gestão do Risco: Brainstorming, Análise Causa-Efeito, Análise dos Modos de 

Falha e Efeito (FMEA), Análise de Laço, Matriz consequência/Probabilidade;  

• Fatores críticos de sucesso na conceção e implementação da Gestão do Risco;  

• Da gestão do risco à continuidade do negócio: estratégias e alinhamento;  

• Implementar um programa de gestão da privacidade e da proteção de dados pessoais; 

• Ferramentas de apoio à gestão da conformidade e à governação: ISO22301; ISO38500; ISO55001; ISO 

27701; ISO 20000; ISO27001; Cobit; ITIL 4. 

 

EXCELÊNCIA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL 

Formador: António Bento | Duração: 9 horas 

Conteúdos Programáticos: 
• Conceitos e fundamentos: excelência, qualidade, sustentabilidade, melhoria contínua, transformação 

organizacional e digital; 

• Enquadramento da gestão da excelência com a gestão da qualidade e com a excelência operacional; 

• O Modelo de Excelência 2020: componentes do modelo, critérios, a ferramenta RADAR; 

• O processo de autoavaliação e o caminho da excelência organizacional; 

• Excelência organizacional, excelência operacional e inovação: dependências e interdisciplinaridade; 

• Ferramentas e metodologias: cultura organizacional, gestão do risco, business models, processos, 

gestão por competências, gestão de sistemas de informação, referenciais ISO, metodologias Lean e 

Agile, Design Thinking, Lean IT, abordagens à prototipagem. 

 

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Formador: Jorge Gameiro | Duração: 9 horas 

Conteúdos Programáticos: 
• Conceitos e tipologias de inovação; 

• Abordagem sistémica à gestão da inovação; 

• Processo de autoavaliação e funções do diagnóstico de inovação; 

• Princípios e elementos de um sistema de gestão de inovação; 

• Exemplos de ferramentas de gestão de inovação. 

 

GESTÃO DE CAPITAL HUMANO E CONHECIMENTO 

Formador: João Geraldes | Duração: 9 horas 

Conteúdos Programáticos: 
• Liderança;  

• Gestão de Equipas;  

• Comunicação em equipa;  

• Sistemas de Gestão.  



 

 

GESTÃO DE PROJETOS 

Formador: José Manuel Gomes | Duração: 15 horas 

Conteúdos Programáticos: 
• Conceitos Fundamentais de Gestão Projetos; 

• Framework da Gestão de Projetos (PMBOK®); 

• Técnicas de planeamento; 

• Gestão do Custo; 

• Gestão do Risco em Projetos; 

• O Método de Earned Value Management (controlo d eprojeto); 

• Comunicação e Liderança; 

• Projetos Gestão de Mudança. 

 

MARKETING EMPRESARIAL 

Formador: Maria Antónia Rodrigues | Duração: 15 horas 

Conteúdos Programáticos: 
• Plano estratégico de Marketing; 

• Posicionamento no mercado; 

• Marketing-mix;  

• Tendências do mercado. 

 

MELHORIA DE DESEMPENHO 

Formador: Eduardo Martins | Duração: 24 horas 

Conteúdos Programáticos: 
• Criação de fluxo, o Just-in-Time.; 

• Identificar atividades de valor acrescentado e desperdícios; 

• A cadeia de valor, o VSM – Value Stream Mapping; 

• A mudança rápida de ferramentas – SMED; 

• Produção puxada com Kanban; 

• TWI e Padrões de trabalho; 

• Daily Kaizen – Gestão e melhoria diária; 

• Criar uma cultura que pare para pensar e resolver os problemas – os relatórios A3; 

• Estratégias de introdução do pensamento Lean nas organizações. 

 

CONTROLO DE GESTÃO (MONITORIZAÇÃO DA PERFORMANCE) 

Formador: Luís Abrantes | Duração: 18 horas 

Conteúdos Programáticos: 
• Contabilidade Financeira vs Contabilidade de Gestão; Ligação à Estratégia, à decisão e ao Controlo de 

Gestão; 

• Processos de Controlo de Gestão: Definição de objetivos e o processo orçamental; 

• Análise de resultados, de desvios e indicadores de desempenho; 

• Análise de desempenho global: Balanced Scorecard. 

  



 
 

 

FORMADORES  

 
  

 

António Bento 

 

Luís Abrantes 

 

David Martins 

 

Manuela Ramos 

 

Eduardo Martins 

 

Maria Antónia 
Rodrigues 

 

João Geraldes 

 

Sérgio Monteiro 

 

Jorge Gameiro 

 

Tiago Pereira 

 

José Manuel Gomes   

 

  

https://www.pea.iscap.ipp.pt/docentes/antonio-bento
https://www.pea.iscap.ipp.pt/docentes/luis-abrantes
https://www.pea.iscap.ipp.pt/docentes/david-martins
https://www.pea.iscap.ipp.pt/docentes/manuela-ramos
https://www.pea.iscap.ipp.pt/docentes/eduardo-martins
https://www.pea.iscap.ipp.pt/docentes/maria-antonia-rodrigues
https://www.pea.iscap.ipp.pt/docentes/maria-antonia-rodrigues
https://www.pea.iscap.ipp.pt/docentes/joao-geraldes
https://www.pea.iscap.ipp.pt/docentes/sergio-monteiro
https://www.pea.iscap.ipp.pt/docentes/jorge-gameiro
https://www.pea.iscap.ipp.pt/docentes/tiago-pereira
https://www.pea.iscap.ipp.pt/docentes/jose-gomes


 

 

Apresenta a tua 

CANDIDATURA 
 

CANDIDATURAS: 

https://domus.ipp.pt/home/cands/candidaturas.aspx?escola=19&type=2 

 

PROPINA: 

Valor: 2.500€ (desconto de 10% a entidades com protocolo de parceria com a P.E.A e ALUMNI 

ISCAP; desconto de 20% a associados APQ); 

Pagável em 4 prestações iguais, sendo que a primeira ocorre no ato da matrícula (juntamente 

com a taxa de inscrição) e as seguintes até: 8 de dezembro de 2022; 8 de fevereiro de 2023; 8 

de março de 2023; 

Este preço inclui os materiais de suporte, em formato digital e realização de inscrição para as 

provas de avaliação. 

 

CONTACTOS:  

PORTO EXECUTIVE ACADEMY 

Paula Mano 

T. +351 22 905 00 21  

E. pea@iscap.ipp.pt 

APQ – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A QUALIDADE 

Andreia Marques 

T. 967 045 774 

E. andreia.marques@apq.pt 

 

MAIS INFORMAÇÕES:  

https://www.pea.iscap.ipp.pt/programas/pos-graduacoes-executivas-1/gestao-e-

estrategia/gestao-da-qualidade 
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